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HET T WEEDE GEZICHT
Volgens sommige autoriteiten, Wier competentie ik geensrins beoordeelen kan en wil, is het tweede gezicht een
mystieke gave. Dat de schrjver van deze opstellen van die
gave volkomen gespeend is, zal men op bet eerste gezicht
reeds widen aannemen; z07 tweede ,gezicht op de onderwerpen, waarover in dozen bundel wordt gesproken, is geen
visioen en evenmin een geinspireerd mirakel; bet tweede
gezicht b4ft in de schaduw. De titel van bet boek geeft
slechts aan, dat er bier niet naar groote philosophen, groote
kunstenaars, groote staatslieden, groote specialisten wordt
gezocht, maar naar de wezens, die zich achter de maskers
van doze cultuurrollen hebben verborgen en er vaakzoozeer
mee z#n samengegroeid, dat z# het ze/f heiligschennis
achten van een maskerade to spreken.
Vellicht bescbouwt menigeen dit „masker-complex" als
een van m?/n ongeneeslke dwanggedachten; bet z# zoo. De
dwanggedachte zou echter kunnen z#n ontstaan door een
dwangvoorstelling in de cultureele kringen der maatschapp,
die er belang 4 hebben, dat er over bet tweede gezicht zoo
weinig mogelk gesproken wordt. Daarover wordt in bet
eerste o_pstel, Een Studie in Schaduw, gehandeld; het is,
min of meer toevallig, Oswald Spengler, Wiens tweede gezicht bier in de schaduw blfrft. Sedert dien hoorde ik
Spengler spreken en kreeg ik bet vermoeden, dat h# een
slecht voorbeeld geweest is; zoover leek de man, dien ik
voor 124 rag, reeds op bet eerste gezicht op een fantastischen
Pruisischen schoolmeester.
Het kan dus z#n, dat uit doze inleidende beschouwing dadeVI

lk de betrekkelRe waarde van m#n onderscheidingblkt;
misschien heb ilk op dit oogenblik meer sympathie voor
den pychoanalytischen epigoon Vergin, Wiens beschouwingen over het Europeesche cultuurleven immers voor een
groot deel door de gebeurtenissen in Duitschland en ook
elders worden bevestigd; maar daarmee is dan hoogstens
bewezen, dat ik van bet tweede gezicht geen dogma maak
en dat ilk voor de cultuurwaarden, die ik verwerp, geen
nieuwe onaantastbare waarden in de plaats evil stellen. Als
Spengler minder „schaduw" zou blRen te hebben dan i1
hem in bet bewuste opstel toe en, zou men daaruit slechts
Itunnen afieiden, hoe moeilA, bet is iets te raden van bet
tweede gezicht der _persoonlkbeden, die bet cultuurmasker
dragen om zich een allure te geven. Vaar de allures zoozeer
eigendom geworden z#n van den mensch, die ze vertoont,
daar wordt men gemakkelA bet spoor b#ster, omdat men
bier tusschen Berl /l en oneer1Rheid, waarheid en onwaarheid, spontanelteit en bewust vertoon geen tegenstelling
meer kan maken. Het eerste gezicht der Europeesche beschaving is zeker een van de eerlAste maskerades ooit vertoond;
want eer een artiest van zickelf gelooft, dat z0 toewOing
aan de Kunst ook naar een minder cultureelen naam zou
X,unnen luisteren en eer een philosoof afstand doet van de
woorden, waaraan h# z#n _prestige ontleent, moet er betrekkelkveel gebeuren. Een wereldoorlog leert deren menschen
b.v. nets; over bet feit, dat de cultuur vlakq onze grenzen
reeds in concentratiekampen tot een „normaal" einde wordt
gebracht, troosten z# zich gaarne met de „eeuwige waarden", waaraan z# bet recht ontleenen van bun superioriteit
en aMdigheid; men boort bier s.preken van de „élite", die
afgezonderd moet leven van de massa (Ortega' Gasset), en
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men zal voortgaan rich als „elite" to beschouwen, tot de
laatste „eeuwige waarden" onder de soldatenlaarzen z01
vertrapt.
Tegen deze verregaande naieveteit der intellectueelen wil dit
book in de eerste plaats protest aantee/enen; en daarom
heb i/ goon poging gedaan, stukken, die als commentaar
op actueele gebeurtenissen z0 ontstaan, om to styleeren
tot y het voor/,omen zouden hebben gekregen van objectieve
beschouwingen voor de eeuwigheid bestemd. Aileen heb ilk
alles weggelaten, wat „journalistiek" was ten opzichte van
het tweede gezicht; het ligt voor de hand, dat er dus veel is
b4ven staan, dat voor het eerste gezicht zuivere journalisHO moot zO, en dat overwegend specialistische artikelen,
die ik uit hoof van in n beroep heb geschreven, hier niet
op hun plaats waren.
I/ ben er /94 van bewust, dat boeken weinig invloed hebben,
vooral als het boeken z0 7, die voor het beroemde groote
publiekz0 geconcipieerd; ikwil desondan/s niet beweren,
dat iXt deze opstellen schreef voor de „happy few". Tot
het groote publiek behoort immers ook de „vakgroep" der
intellectueelen; en doze opstellen z0 bOa alien geschreven
voor intellectueelen, d.w.r. tegen hen. 4 richten zich tot de
intellectueelen, omdat z# handelen over menschen en dingen,
die den intellectueelen be tend zO, rj het dan ookdikw#1s
alleen maar als thema van gesprek en aangenaam tOverd/W; z01 vol van de genegenheid voor de aangelegenheden
van het „geestelk leven" , die ons, intellectueelen, ondanks
alles verbindt en tot eon „staat in den staat" maakt. Immers:
alleen intellectueelen zullen kunnen begrOen, waarom eon
schrOer zich zoo uitslooft om opruiming te houden onder z#n
althans het bezit daarvan
cultureelen inventaris, omdat
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met hem deelen. Kunnen begr/pen; want meerendeels zullen
het niet willen begrOen, omdat z# hun bezit als een
superioriteitskenmerk en een assurantie-polis van „eeulvige
waarden" beschouwen. Daarom richten zich doze opstellen
tot, maar ooi tegen de intellectueelen; tegen hun gemakkeikon hoogmoed „des geestes", tegen bun specialistische
blinddoeken, tegen hun hardnekkig vasthouden aan verouderde privilegien, . . . tegen hun eerste gericht; aldus
kenmerken bun schr/ver eenerzeds als den typischen
intellectueel in z0 jacht op klaarbeid en exacte omschqving
en anderzOs als den v#and der intellectueelen-bararchie,
die meer de schaduiv zocht dan bet licht.

IX

EEN STUDIE IN SCHADUW
Fedor Vergin, Das unbewusste Europa
Oswald Spengler, Der Mensch and die Technik
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R bestaat tusschen de geschriften der beide cul-

tuur-speculanten, Fedor Vergin en Oswald
Spengler, een oppervlakkige overeenkomst: zij
handelen over de beschavingsperiode, waarin wij thans
leven, en zij wagen zich aan de diagnose en prognose
van die beschavingsperiode. Aan deze omstandigheid
hebben zij het ook waarschijnlijk te darken, dat zij met
een zekere sensationeele bereidvaardigheid door nederlandsche uitgevers in nederlandsche vertaling op de
boekenmarkt zijn geworpen. Cultuur-diagnose en.
-prognose is tegenwoordig sensationeeler, in vele opzichten, dan internationale oplichting en handel in
blanke slavinnen; boeken, waarin problemen onmiddellijk aan het zoogenaamde Heden worden vastgekoppeld, Bergen een belofte, de belofte van troost en
genezing; aangezien het immers voor een „beschaafd"
publiek vrijwel axiomatisch waar is, dat wij in een
verwarden, een chaotischen, een verscheurden, een
verleugenden tijd leven (beweringen, wier waarheidsgehalte zich niet beter laat bepalen dan door de nauwkeurige observatie van de lieden, die ze met pathos
plegen rond te strooien!), zijn medicijnen tegen die
ontzettende kwaal der verwardheid, verscheurdheid
enzoovoorts ten zeerste in trek, terwijl van den cultuurphilosoof even axiomatisch wordt verwacht, dat hij
als medicijnman-in-modern-costuum zal optreden.
Het is toch oneindig gemakkelijker, naar medicijnen

te grijpen dan het axioma van de verwardheid enzoovoort aan een onderzoek te onderwerpen; het is oneindig aangenamer, met een profeet van den opgang
of den ondergang (beide kategorieen naar wensch verkrijgbaar bij den boekhandel) mee te juichen of te
weenen, dan zich critisch te stollen tegenover de cultuur-speculatie zelve. Schrijvers als Henri Massis, als
Keyserling, als Lindsay, in bescheiden afmetingen als
Dirk Coster, mogen heele of halve denkers zijn: voor
alles zijn zij medicijnmannen, in wier gebaar men den
troost vindt, die de kerken niet meer kunnen verstrekken, omdat hun credietwaardigheid in twijfel wordt
getrokken; zij hebben het ambt van den priester overgenomen (sours, als bij Massis, gelieerd met de kerk,
wier oude waarheden een pikante saus behoeven om
nog smakelijk te kunnen zijn), zij weten zeer good, dat
men, als medicijnman, veel kan geeselen als verward,
chaotisch enzoovoort, als men er maar iets voor teruggeeft. Het behoeft niet veel te zijn; een kinderhand is
gauw gevuld. Het is op zichzelf al een troost, als men
de verwardheid zoo gul voorgezet krijgt; de eerie medicijnman heeft wat sterker purgeermiddelen dan de
ander, maar met de slechtheid van dozen „omen" tijd
werken zij zonder uitzondering, gelijk weleer sprookjesvertellende bakers; is het niet om van te ri pen, kinderen, dat wij zoo verscheurd over de wereld loopen?
Weest verscheurd, gij alien, accepteert toch vooral van
uw cultureele baker uw zielesmarten, uw sexueele
nooden, uw verwrongen gelaatstrekken, en . . . slikt
medicijn, slikt medicijn, slikt medicijn! De kruiden
zijn immers zoo goedkoop !
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Het arme Europa, waarvan graaf Coudenhove Kalergi
zoo graag een Pan-Europa zou willen maken, het
wordt onophoudelijk weer tot probleem gemaakt op
de baker-achtige wijze diergenen, voor wig Napoleon
een uiterst karakteristiek scheldwoord heeft bedacht:
„ideologues". Men moet den werkelijkheidszin van den
Corsicaan bewonderen, omdat hij met zulk een struikroovers-verachting de „idee" dorst prijsgeven aan de
speculeerende theoretics van zijn tijd, die door deze
„ideologen" ook wel als „omen" tijd zal zijn beschoolmeesterd; want hij wist het al te goed, het was niet hun
tijd, het was de tijd van Austerlitz en desnoods van de
Beresina! 0, het heerlijke woord: Tijd! Hoe verrukkelijk is het voor de „ideologen", van alle andere medicijn nog afgezien, om in een Tijd te Leven, te lijden,
te strubbelen, om met zijn zieken en verworden Tijd
samenspraken te houden en plannen te beramen over
betere Tijden en op zijn tijd lezingen te bezoeken,
waar ook de Tijd weer op het programma staat! Dat
alles verlost ons van ons zelf, dat narcotiseert ons, dat
geeft ons het gevoel, dat wij toch ook meedoen aan
dien geweldigen, verleugenden, rhytmischen, beestachtigen, gespannen enzoovoort Tijd! De beste medicijn tegen den tijd is, inderdaad, de Tijd als thema van
discussie; men vergeet het probleem van den tijd door
hartstochtelijk over den tijd te fantaseeren, men voelt
zich reeds half en half genezen door (met zijn tijd) ziek
te zijn.
Deze hausse in tijd-ziekte maakt de cultuur-speculatie
uiterst verdacht. Gewoonlijk immers blijken de haussiers aan den huiselijken haard buitengewoon keurige
3

en ordentelijke menschen te zijn, met een onmiskenbare voorliefde voor keurige en ordentelijke verhoudingen, en zonder de minste neiging om zich consequent schuldig te maken aan alle ziekelijkheden, waarvan zij den tijd betichten; zoo zij er zich al aan schuldig
maken, doen zij het toch per ongeluk, zonder aan den
betichten tijd te denken. De sensationeele tijd bestaat
voor hen alleen in onpersoonlijke oogenblikken; die
momenten van leegheid moeten worden opgevuld
met profetische gebaren; want, denkt men, de profetische gebaren „maken den man", wij zijn in onze betrekkelijke soliditeit niet verantwoord, wanneer wij
ons niet omgeven met een betrekkelijk onsolide sfeer,
waarin de afdwalingen, die wij zelf maar half of in het
geheel niet aandurven, optreden als gigantische monsters, vijanden generis humani. De onsolide tijd redt
aldus den mensch van zijn eigen onzekerheid; het
denkbeeld, dat de tijd ziek is, doet hem de voorwendselen aan de hand, krachtens Welke hij zelf rustig een
betrekkelijken evenwichtstoestand van zijn eigen
psyche als „gezondheid" kan qualificeeren. Er is iets
kalmeerends in, te weten, dat Oswald Spengler onze
cultuur ijskoud tot den ondergang verdoemt, en daarnaast te weten, dat die ondergang ons in laatste instantie niets kan schelen, zoolang wij ons nog „lekker voelen"; men moet het succes van een boek als Der Untergang des Abendlandes voor een niet gering deel
aan zulke laag-bij-de-grondsche contrasten toeschrijyen. Hoe Spengler zelf al tastend tot de realiteit van
zijn fatalisme gekomen is: wat kan het den gemiddelden „belangstellenden" lezer van zijn werk interessee4

ren! Heeft die lezer zelf de behoefte, zijn tijd stuk te
denken? Welneen immers; hij heeft zijn verscheurden
tijd op verren afstand, en bij Spengler zijn altijd nog genoeg „onjuistheden" te constateeren om niet bang
voor hem behoeven te zijn; er is altijd een contingent
vakhistorici en vakphilosophen present, dat met ijverige detailcritiek de situatie weet te redden. Iedereen is er
dan ook heilig van overtuigd, dat Spengler's culturentheorie „onhoudbaar" is; en door instinctief het accent
te leggen op dit uiterlijk aspect van zijn philosophie
slaagt men er waarachtig ook nog in, den denker
Spengler in te deelen bij de Casimir's van „omen"
tijd! Op grond van een weinig meer dan formeele
overeenkomst (dat ook Spengler over „den" tijd
denkt) sleurt men hem mee met de medicijnmannen,
met de „ideologen", met alle suspecte verre-kijkers,
die met het tijdsbeeld goede zaken doen. Maar wat
Spengler ook is en hoe vaak hij zich ook vergist moge
hebben, een „ideoloog" in den napoleontischen zin is
juist hij allerminst! Dat de ideologen hem collegiaal bij
hun legioen willen inlijven, bewijst niets tegen hem;
het bewijst uitsluitend, dat zij in Spengler's culturentheorie een welkom voorwendsel ontdekt hebben, om
hem als collega te beschouwen. Het zou ook wel een
wonder mogen heeten, als een Spengler zijn van Holk
niet zou vinden!
ZOOver hebben de tijd-enthousiasten het gebracht, dat
ook Spengler onder de verdenking staat, ietwat „halfzacht" te zijn. Z66ver, dat men aanstonds Spengler's
genialiteit waarschijnlijk in een adem zal noemen met
het boek van een handig journalist met wetenschappeS

lijke allure, Fedor Vergin, . . . omdat zij beide over
„onzen" tijd schrijven.
1k veroorloof mij daarom, vooraf de stelling te polleeren, dat Vergin en Spengler door niets anders met elkaar verbonden zijn, dan door den afstand, die hen
Scheidt.
Weinig menschen verstaan de kunst, uit de gezichten
van degenen, die zij ontmoeten, een „tweede gezicht"
of te Leiden; meestal ontbreekt hun daarvoor trouwens
de . . . tijd en de belangstelling, om van het vereischte
psychologische talent niet eens te spreken. Dit talent is
overigens niet iets afzonderlijks; het is een gevolg van
een voortdurende, hardnekkige belangstelling in de
maskers, die men tegenkomt. Zonder die belangstelling is men reeds bij voorbaat veroordeeld tot talentloosheid en tot vooze karakteristieken als „zuiver kunstenaar", „scherp denker", „waarachtig dichter".
Slechts weinigen hebben de behoefte, achter die voorloopige namen nog eens namen te geven; het „tweede
gezicht", dat banaler is dan kunst, denken en dichten,
omdat het aan die onderscheidingen geen deel meer
heeft, blijft voor velen, die liever gevoelig en verheven
zijn, verborgen. Die velen hebben geen lust in (en
angst voor) het doortrekken der onderscheidingen; het
hindert hen niet eens, een wereldje van afzonderlijke
ambachten (kunstenaars, denkers, profeten en wat al
niet meer), een zeer voorloopige paradox derhalve,
rustig te bezitten. Dostojewski heeft dit spel uitstekend
doorzien in een brief van 18 76: „Men mag een wilekeurige paradox opstellen, en als men het niet tot de
6

laatste consequenties doorvoert, zal hij alien buitengewoon fijn, geestig en comme it faut schijnen; als men
echter ook het laatste woord uitspreekt en geheel open
(en niet als toespeling) verklaart: „Deze is de Messias!", dan zal niemand u gelooven; want ge waart zoo
nalef, uw gedachte tot de laatste consequentie door te
voeren." Men kan deze consequentie het „tweede gezicht", of met Dostojewski het „laatste woord", of
met Nietzsche „das intellektuelle Gewissen" noemen:
vast staat, dat die consequentie door een gansche kategorie van lang niet onverstandige en lang niet onfijngevoelige lieden gerangschikt wordt onder de ergste
ketterijen. Dientengevolge is him consequentie, dat zij
zich herhaaldelijk, wanneer het nu eens niet gaat om
„zuiver" artistieke of „zuiver" philosophische „waarden", door onsterfelijke blunders blameeren. De groote mannen blijven zij via bepaalde uiterlijkheden
vreesachtig als groote mannen zien; Dostojewski via
zijn epilepsie en zijn geloof, Nietzsche via zijn Antichrist en zijn Uebermensch, Spengler via zijn faustische cultuur en zijn pruisisch gedrilden ondergang.
Met zulke groote mannen kan men nu eenmaal Tangs
den weg der geijkte onderscheiding niet veel aanvangen, omdat zij zich niet laten betuttelen met de gewone termen, omdat zij nu eens de kunst met de idean en
dan weer de ideeen met de kunst te lijf gaan. Die consequentie is den geregelden vakman wat al te inconsequent; het eerste gezicht laat hem daarbij in den steek,
zonder dat hij echter het tweede kan vinden.
Het is een wonderlijk genot, achter een boek het
„tweede gezicht" van den schrijver te zoeken. Te vra-
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gen: hoe kwam deze man er toe, de pen op te nemen,
te voeren en te blijven voeren? hoe kon hij zichzelf en
zijn geestelijke excrementen zoozeer au serieux nemen,
dat hij probeerde te schrijven, ging schrijven, schrijver
werd, hoe kon hij de energie mobiel maken, om Tangs
dezen zonderlingen weg een deel van zijn Leven te leven? Misschien zijn dit geen vragen voor kunstcritici
en partijgangers der Zuivere Rede, die in het begenadigd dialect van schoonheid en wijsheid onder elkaar
afspreken, zulke vragen niet meer te stellen. De weg
naar het schrijven, de weg van het schrijven is een weg
met zooveel diepe en onredelijke schaduwen, dat de
zuivere schoonheid en de Zuivere Rede andere wegen
prefereeren . . . Als het tweede gezicht van den schrijver zichtbaar wordt (en het moet zichtbaar worden, als
men geduldig is en achter de voorloopige namen andere namen wil vinden!), is het minder officieel dan het
eerste; het wijkt terug voor de oude namen kunst,
wijsheid, intellect, gevoel . . . in de schaduw. Het gehoorzaamt niet Langer aan de allures, die de schrijver
zelf zijn publiek gaarne zou willen suggereeren. Zijn
intelligentie wijkt terug, zijn domheid wijkt terug,
zijn schoone zinnen wijken terug, zijn verpletterende
uitspraken wijken terug; al het voorloopige wijkt terug . . . in de schaduw. Er ontstaat tusschen het gelezen
boek en den schrijver een schaduwspel van officieuze
vermoedens: het tweede gezicht duikt op achter het
eerste, pasklare auteursgezicht. Het is zeker iets hulpeloozer dan het eerste, en even zeker is het veel verwanter; het herinnert ons aan menschen uit onze omgeving, die nooit begeerden, een pen vast te houden.
8

Plotseling ontdekken wij achter een gerenommeerden
romanschrijver, die een grooten voorraad schoone, gerenommeerde zinnen produceerde, een arduinen burgerman, Wiens verlangen nooit wezenlijk verder ging
dan het lidmaatschap van een litteraire in plaats van
een andere sociEteit. Elders verandert een geraffmeerde
dichter in een commis-voyageur. Een philosoof treedt
herboren uit de schaduw, maar thans is er geen twijfel
mogelijk, het is een kantoorbediende, met een achturigen arbeidsdag boven het kasboek der Eeuwigheid.
Wat gebeurt daar, met Bien verdienstelijken essayist?
Hij tracht zich nog wat achteraf te houden en interessante schaduwen over zijn hoog voorhoofd te laten
spelen; maar wij zullen ons thans niet meer vergissen,
hij is brigade-commandant bij het Heilsleger. En die
kroniekschrijver, gevreesd wegens zijn onpartijdigheid? Verandert ook hij in een kantoorbediende? Neen,
zoo waar, hij brengt het tot procuratiehouder!
Er resten nog eenige gezichten; veel zijn het er niet.
Wij turen Haar hun tweede gezicht, maar het blijft
weerbarstig in de schaduw. Een enkele maal een lichtglimp: een militair, een ambtenaar, een arts? Voorbij
het licht, een nieuwe, diepe schaduw; verkeerd geraden. Licht, schaduw, licht, schaduw: raden, verkeerd
geraden... Dit zijn dan misschien one groote mannen: zij, die zeer Lang in de schaduw blijven, Wier tweede gezicht telkens meer te raden geeft, wanneer men
meent, joist geraden te hebben; zij, die ons laten vermoeden, dat men achter het tweede gezicht nog een
derde en mogelijk een vierde zal kunnen ontdekken;
zij, die door en ondanks hun consequentie aan het gril9

lige schaduwspel der inconsequentie intiem verwant
blijken te zijn.
Alleen dit tweede gezicht, met zijn beloften van een
derde, een vierde, een tiende gezicht, blijft ons, verzadigd van verdienstelijke gedichten, nog verdienstelijker romans en onfeilbare philosophical, binden aan de
ontcijferingswoede, die lezen heet.
Op het „eerste gezicht" zijn Fedor Vergin en Oswald
Spengler twee theoretici, die beide het analytische
scheermes in het hedendaagsche Europa hebben gezet;
beide hebben zij, geschat naar ditzelfde eerste gezicht,
een standpunt, dat hun dienstig is, om dit Europa en
zijn cultuurverschijnselen pessimistisch te beoordeelen.
Bovendien vertoont de hollandsche vertaling van
Spengler's boekje des philosophen vleeschelijke eerste
gezicht over den geheelen omslag: een gesloten pruisische kop, waaruit alles en niets valt of te Leiden. Het
portret van Vergin bezit ik niet; ik zou mij kunnen
voorstellen, dat het met naakte, onbeschaduwde albino-oogjes de wereld inspionneerde. In dat geval zouden twee verschillende uiterlijken reeds wijzen in de
richting van verschillende tweede gezichten; maar ik
geef mijn vermoeden aanstonds voor een beter. Con-.
clusies uit portretten zijn, zelfs als men over het vergelijkingsmateriaal beschikt, oneindig speculatiever dan
de gewaagdste conclusies uit geschriften.
Menigeen zal met het eerste gezicht van Vergin en
Spengler genoegen nemen en voetstoots beginnen, hun
theorian toe te passen. Men zal dan, naar gelang van
zijn aanleg en ervaring, tot een dosis beaming en een
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dosis ontkenning komen, men zal desnoods in beiden
„wel iets goeds" en „veel eenzijdigheid" opsporen;
men zal deze beide boeken openen, dichtslaan en weer
op de boekenplank zetten, „hm” zeggen en naar bed
gaan; sommigen zullen zij dan nog „tot nadenken
stemmen”; anderen zullen weer „in het heerlijke gevoel hunner Hegelische Ueberlegenheit" naar Bolland's Collegium Logicum grijpen, dat tegen zulke psychologische eenzijdigen de remedie al klaar houdt.
Deze leesmethode is patent, als men veel haast heeft;
trouwens, men beweert, dat Is. Querido voor het bewerken van zijn bekende Boe1en der Toelichtingen een
nog sneller methode heeft uitgevonden, waarbij het
niet eens strikt noodzakelijk is, de boeken te lezen
Maar ter zake: op het „eerste gezicht" doen en Vergin
en Spengler zich aan den lezer voor als cultuur-speculanten, met een procede; het procede van Vergin is de
psycho-analyse, het procede van Spengler is dat van
zijn Untergang des Abendlandes ; het procede van Vergin
is onder de zon van Freud, dat van Spengler in de . . .
schaduw van Nietzsche ontstaan.
Men behoeft echter slechts de ondertitels van beider
geschriften te spellen, om te bevroeden, hoe oppervlakkig de schijnbare gelijksoortigheid van „eerste
gezichten" ongelijksoortige „tweede gezichten" combineert. Vergin accentueert zijn titel: Das Unbewusste
Europa door de toevoeging Psychoanalyse der europaischen PolitiX; Spengler verzacht zijn titel: Der Mensch
and die Techni/, door Beitrag u einer Philosophie des
Lebens . Er is dadelijk een markant verschil; de ondertitel van Vergin is een brutale diagnose, die van
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Spengler is een excuus, voor het geval zijn titel te
veel diagnose mocht geven; de eerste annonceert een
wetenschappelijke therapie, de tweede bereidt een
gereserveerd onderzoek voor. Het kiezen van een
ondertitel is dikwijls een verraad, dat uit den titel
nog minder duidelijk sprak: er komen hier twee
menschen aan het woord, die het toevallig over de
europeesche cultuur hebben, maar die over hun eerste
definitie reeds in conflict zouden geraken! Of zij
het thema van hun discours op Europa zouden brengen dan wel op bonbons, zij zouden van den beginne of tot het bittere einde toe tegenover elkaar
staan, zonder een syllabe van elkaars betoog te kunnen
waardeeren. Als Vergin toevallig tot de europeesche
cultuur kwam, dan was het door motieven, die Spengler volkomen vreemd waren; waar voor Vergin het
probleem Europa eindigt (in een snort leege „soziale
Vernunft" na een duchtige psycho-analytische kuur),
daar begirt voor Spengler de europeesche ondergang
pas interessant te worden; waar Vergin met de oppervlakkigheid van den neuzenden veelweter de mogelijkheid van ontsnapping ziet uit een krankzinnigen
chaos, daar versmaadt Spengler iedere medicijn met de
trotsche levensbeschouwing van Achilles: liever een
kort lever vol Baden en roem dan een Lang zonder in.houd; waar Vergin met de huisapotheek der psychoanalyse komt aandragen, daar accepteert Spengler kort
en goed het eerlijke einde van den romeinschen soldaat, die in Pompeii op zijn post stied: „dieses ehrliche
Ende ist das einzige, das man dem Menschen nicht
nehmen kann”.
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In Vergin ontdekt men, achter zijn geleerde eerste gezicht, reeds zonder veel moeite den modernen medicijnman. Als elke medicijnman is hij minder gecompliceerd, dan zijn hokus pokus zou doen vermoeden;
heeft men eenmaal zijn hobby doorzien, dan is dat
hokus pokus tot een betrekkelijk simpele formule te
herleiden. De hobby van den medicijnman Vergin is
Freud. De woorden van Freud zijn voor Vergin Binds
Lang geen raadselen meer, zwaar van geheimen; hij
moet eens, ergens in zijn Leven, Freud's geschriften zijn
tegengekomen en er spoorslags in zijn ondergedoken;
toen hij weer opdook, was hij Freudiaan, en met het
freudiaansche tooverboekje spoedde hij zich verder.
En merkwaardig: er bleken plotseling geen geheimen
meer te zijn! Alles viel voor de naakte oogen van den
ondergedompelden heer Vergin naakt uit zijn mysterieuze schil; hosannah, het geheim bleek afgeschaft!
Kan men het beter wenschen? En zou men dan nog
aarzelen, de stervende europeesche cultuur van dienst
te zijn? Het zou met misdaad gelijk staan! Daarom
wierp zich de ingewijde heer Vergin met zijn nieuwe
tooverboekje op alle machthebbers van Europa tegelijk, op den overleden Franz Joseph, op Mussolini, op
Briand, op de Sovjets; hij analyseerde hen volgens zijn
systeem, dat niet missen kon, en het mist ook nooit.
Het tooverboekje met de psycho-analytische termen
bewees zijn onfeilbaarheid, op keizers, dictatoren, democraten en communisten; zij vielen in elementen uiteen, stukgetooverd, uiteengehekst. En hijgend moet
medicijnman Vergin na zijn analytische campagne
hebben stilgestaan, toen deze hoop waardelooze ziele13

scherven (het onbewuste Europa!) daar aan zijn voeten
lag; wel even toch moet zelfs schijnt het mij toe,
verbaasd zijn geweest, dat het tooverboekje zulke resultaten had; om daarna ijlings over te gaan tot het toedienen van de medicijn aan den nu bijkans wanhopigen
lezer van onzen verleugenden tijd: „Heroismus muss
der Vernunft weichen. Idealismus muss der naturwissenschaftlichen und psycho-analytischen Verstandesarbeit Platz machen . . . Wenn uns die Triebkrafte
und das Kraftespiel unserer Psyche ebenso bekannt
sein werden wie die Geographie des Mondes, werden
wir alle politischen Kindereien unserer Tage ebenso
belacheln wie die Mondgesange der alten Perser". Inderdaad, zoo lijmt men zielescherven weer aaneen . .
voor goede sukkels, die een gekramde cultuur voor
een gezonde cultuur believen aan te zien!
En naast dezen medicijnman met een geleende hobby,
dezen propagandist van een (N.B.!) „Planwirtschaft
der Seele" zonder een spoor van schaduw over zijn
slimme tweede gezicht, zou men klakkeloos Oswald
Spengler moeten stellen, alleen, omdat ook hij over
Europa philosopheert? Spengler, voor wien zijn exempel Nietzsche slechts een aansporing kon zijn, omzelfstandig, tastend, vermoedend (zij het dan niet vermoedend als de objectieve historicus, die bang is om zich
aan koud water te branden) zijn eenzamen weg te
gaan? Spengler, voor wien het probleem van Europa
niet ligt in het laatste, maar in het eerste woord? Spengler, die geen formules uit zijn hoofd leert, maar omschrijvingen zookt?
Het zou ridicuul zijn. Althans, wanneer aan zulk een
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vergelijking niet een studie in schaduw voorafging.
Men spreekt wel van oorspronkee geesten, hoewel
men niet betwijfelen kan, dat oorspronkelijke geesten
nog moeten worden uitgevonden en een wereld veronderstellen,waarin erfelijkheid en opvoeding, geboorte en ontwikkeling zijn uitgeschakeld. Toch: met de evidentie voor oogen, dat oorspronkelijkheid bij nader
inzien steeds onvermijdelijk uit invloeden kan worden
afgeleid, spreekt men van oorspronkelijke geesten, en
men spreekt ook, met een zekeren afkeer, van epigonen. Sprekend over Vergin en Spengler, noemt men
zonder aarzelen Vergin een epigoon, Spengler een oorspronkelijke geest. Een kwestie van schaduw. Laten wij
vruchtelooze debatten over absolute oorspronkelijkheid en absoluut epigonisme vermijden, want de man,
die gelijk wil hebben, zal u altijd kunnen aantoonen, dat
de meest slaafsche epigoon nog een procent oorspronkelijkheid, dat de onafhankelijkste oorspronkelijke nog
meerdere procenten epigonisme in zich bergt. Alsof
oorspronkelijkheid en epigonisme zouden afhangen
van de boeveelheid verwerkten invloed en niet van de
wijze, waarop men zich aanhoudend van invloeden
bevrijdt !
Er is een stijl voor oorspronkelijke geesten, er is een
Stijl voor epigonen; zij behooren tot de voornaamste
kenmerken van het tweede gezicht van een schrijver.
De stijl van een Spengler is organisch en gebonden,
aristocratisch en ingehouden van toon; het is de toon
van iemand, die langzaam en toch meesleepend gedachten uit een fibers loswikkelt, het is de stijl van
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iemand, Wiens woorden met zijn gedachtengang meebewegen; over dien Stijl liggen de schaduwen van het
niet-weten, waaruit alle weten zich (als een bescheiden
nuance van niet-weten, meer niet) ontvouwt. De stip
van een Vergin is verward en hakkelig, proletig-democratisch, kinderachtig-beslist en aanmatigend-kefferig;
zoo schrijft iemand, die een willekeurig aantal verschijnselen liefst met eenige haast wil onderbrengen bij
het stelletje onwrikbare normen, dat hij versch van den
meester heeft thuisgebracht; de waarheid ligt klaar, er
is niet anders meer te doen, dan alle dingen met die
meegebrachte waarheid bang te maken. Als men jets
van oorspronkelijkheid, epigonisme en hun contrast
wil beseffen, moet men de boeken van Spengler en
Vergin na elkaar lezen; lezen, niet alleen bestudeeren en
betuttelen. „Le style c'est l'homme” is nog altijd een te
weinig gewaardeerd gezegde; er zijn Been menschen,
die een slechten Stijl schrijven en toch achteraf nog
groote geesten blijken te zijn, of omgekeerd; de slechte
stijl van groote geesten en niet minder de goede Stijl
van nullen, is een bedenksel van hen, die bij het woord
„Stijl" nog altijd denken aan die beruchte „stijl-oefeningen” van Duyser, waaruit men de nederlandsche
taal en haar grillen kan leeren. Misschien schrijft Vergin volgens Duyser wel een goeden stijl, ik weet het
niet; maar dit weet ik, dat hij een infamen stiji schrijft,
een stijl, waarmee men zelfs het onbewuste Europa niet
kan aanpakken. Het is de Stijl van den epigoon, die onhandig om zich heen strooit met de „waarheden”
van anderen (in casu van Freud, die zelf honderdmaal
beter schrijft dan Vergin); en deze epigoon hakkelt,
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omdat hij niets uit zichzelf te ontwikkelen heeft. Over
zijn stijl krijscht een schel, protserig licht, met de onaangename pretentie van naakte schaduwloosheid .. .
Deze twee stijlen symboliseeren oorspronkelijkheid en
epigonisme, symboliseeren ook de verhouding van
den oorspronkelijke en den epigoon tot hun „voorbead". Spengler heeft zich organisch ontwikkeld uit
Nietzsche; hij heeft dat zelf in zijn Untergang des
Abendlandes ruiterlijk erkend. Deze man zou zonder
Nietzsche ondenkbaar zijn, zijn opvatting van den
mensch als „das erfinderische Raubtier" is het onmiddellijke vervolg op Nietzsche's Umwertung aller
Werte; zijn gezond pessimisme stamt van Nietzsche's
levensbeaming, die eigenlijk het pessimisme der geestelijke gezondheid zou kunnen heeten; zijn aristocratische verachting van den kuddemensch met zijn steden
en zijn civilisatie is gebaseerd op Nietzsche's Genealogic der Moral. Maar Spengler ziet men uit Nietzsche opgroeien; men ziet hem, dankbaar voor dien invloed, verder gaan, zijn richting vinden, afsnijden, wat
onbruikbaar is, voortzetten, wat voor hem, Spengler,
mogelijkheden heeft; men volgt hem naar zijn ondergangsphilosophie en zijn culturentheorie, men volgt
hem, jaren later, over nog geen honderd bladzijden, van
zin tot zin, nu hij zijn levensleer organisch verder denkt ;
men leeft het proces mee, omdat het in den stiji nog
voortleeft. Deze man kon een beslissenden invloed
ondergaan, zonder afhankelijk en slaafsch te worden,
hij kon, beinvloed, oorspronkelijk blijven . . . En
Vergin? Volgt men hem, van etappe tot etappe? Mijn
hemel, zoo iemand is niet te volgen i Hij behoeft ook niet

gevolgd te worden! Na tien bladzijden van Das Unbewusste Europa gelezen te hebben, weet men, dat het
freudiaansche sleuteltje, in welks bezit de epigoon Vergin zich vermeit, op alle deuren van alle probleemkamers past; na vijftig bladzijden vergaat u de lust, den
beer Vergin zelfs nog maar tegen te spreken; na honderd
bladzijden kent men zelf het patentmiddel ook, waarmee Vergin Europa analyseert en men leest alleen verveeld tot het erode door om te ervaren, Welke medicijn
hij zal verstrekken (want dat er medicijn los moet
komen, voelt men aan den genezers-stijl, het receptenidioom, de ziekentroosters-superioriteit). Fedor Vergin heeft zich aan Freud opgehangen, verslingerd, verknocht, verkocht, weggegooid, al wat men maar wil;
maar uit hem ontwikkeld heeft hij zich niet, nergens.
Met alle wraakzucht van den kleinen man heeft hij een
leer, een dogma, aangegrepen en woedend toegepast
op alle schijn-voorname dingen, die hem eens, toen hij
zijn hokus pokus nog niet gevonden had, schrikkelijk
imponeerden. Zich bedrinkend aan het magisch genot
van de psycho-analytische termen, dat toover-jargon,
dat regenmakers-patois, heeft hij zich vijftig, honderd
maal voor een object geplaatst en gesproken: „Sesam,
open u!"; en vijftig, honderdmaal heeft Sesam zich
geopend en een angstneurose of een Oedipuscomplex
vertoond in zijn binnenste binnenste! Gelukkige medicijnman! Maar neem het den toeschouwer niet kwalijk, dat hij het de honderd-en-eerste maal al Lang gelooft!
ZOO kan men invloed ondergaan: als Spengler, de
aristocratische pessimist, voor Wien „invloed" het ac18

tiveeren van latente mogelijkheden heeft beteekend;
als Vergin, de nijvere meelooper van de psycho-analytische „Fortschrittspartei", die door een „invloed"
tot scribent werd bevorderd. Het is een kwestie van
schaduw.
Laten wij de antithese nog eenmaal scherp stellen:
Spengler's Der Mensch and die Technic is een gedachtengang, waarmee men zich van het eerste tot het laatste
woord moet meten. Vergin's Unbewusste Europa is
een soms scherpzinnige, soms gezochte toepassing van
een dwanggedachte op de hedendaagsche cultuur; een
gedachtengang is het nergens.
Spengler's philosophie eindigt in een fatalistisch pessimisme, dat men kan aanvaarden of verwerpen, maar
niet voorbijgaan; het is de onsentimenteele consequentie van een onsentimenteele grondgedachte: de mensch
is een roofdier. Vergin's psycho-analyse culmineert in
een banaal optimisme, een uit de lucht gegrepen „soziale Vernunftreligion", die den mensch op miraculeuze wijze van zijn barbarie moet verlossen.
Spengler's analyse is onbarmhartig, maar het is de onbarmhartigheid van den scepdcus, die weet, dat hij in
de schaduw der onwetendheid philosopheert. Vergin's analyse pronkt met de naieve en schoolmeesterachtige pretentie, dat haar toevallige conclusies den.
„vooruitgang" helpen bevorderen; de psycho-analyticus Vergin leeft van de oer-primitieve, magische illusie, dat zijn mechanisch vereenvoudigings-procede met
het fabrieksmerk Freud de „waarheid" omtrent de
menschenziel naderbijbrengt.
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Het tweede gezicht van Vergin is, na dit eene boek,
overduidelijk; het is het gezicht van den kleinen burger, die met de termen der psycho-analyse wrack wil
nemen op zijn domme meerderen, die zijn angst voor
de komende vernietiging van het oude Europa wil onderdrukken door dit superioriteitsgebaar van welingelichten medicijnman.
Het tweede gezicht van Spengler blijft, ook na dit
nieuwe boek, . . . in de schaduw. Het belooft een derde, een vierde gezicht. Vergeefs zullen de „ideologen"
hem aan de uiterlijkheden van zijn laatste theorieEn
trachten te binden, hem probeeren in te lijven bij de
medicijnmannen; zijn tweede gezicht blijft in de schaduw, omdat het aan de schaduw verwant is.
1932
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HET SCHRIJVERSP ALET

AN kindsbeen of heb ik een instinctieven
weerzin gehad tegen beschrijvingen in boeken.
Wanneer het eenigszins doenlijk was, sloeg ik
ze over om te spoediger tot de feiten te komen, waar
het om ging. Beschrijven maakte reeds vroeg op mij
den indruk van opzettelijk remmen, dat nu eenmaal
bij de meeste boeken scheen te behooren en daarom
eerbiedig moest worden overgeslagen. fic zeg: eerbiedig; want nauwelijks was ik onder den invloed van het
litteratuuronderwijs gekomen, of de beschrijving werd
iets op een „hooger plan", iets waartoe alleen begenadigden in staat waren en waarvoor dus een zekere
reverentie wel gepast was. Gedurende vele jaren heb ik
een onbegrensd respect gekoesterd voor Arij Prins, behalve Groot-Beschrijver en Zin-Verwringer o.m. ook
schrijver van De Dood van Jaap Oliehoek, omdat hij erin
geslaagd was zinnen te maken als de volgende: „Om
het donker tafelvlak in het door Licht-begrensde feldonker leefden-op de bont-omkleede lijven; het rood
van een schaproen was somber-frisch met purger-duister
in de plooijen; een overkleed, dat blauw, had groene
schimmering, maar paars kreeg wisseling van bleek naar
heftig violet en geel vervaalde zeer of naderde oranje."
De gedachte kwam niet in mij op, dat deze man zijn
tijd eigenlijk wel eens verknoeid kon hebben; was deze
allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
emotie niet de groote waarheid van Tachtig? . . . Thans
moet ik tot mijn schande bekennen, dat ik De Heilige

V
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Tocht van Arij Prins wel geeerbiedigd, maar nooit gelezen heb; ik heb ook nimmer de noodzaak gevoeld zulk
een boek te lezen, mits het maar geEerbiedigd werd.
Een onzer critici heeft ons onlangs een middel aan de
hand gedaan, om het proza van Querido te lezen (wat
door velen al sedert jaren als een onmogelijkheid werd
beschouwd); men moet, zei hij, den heer Querido „bij
teugen" lezen. Dit is inderdaad een geniale oplossing;
onleesbare auteurs leest men voortaan niet meer, maar
men drinkt ze met slokjes, kleine, voorzichtige slokjes.
Vermoedelijk was dit vroeger ook mijn methode, om
het proza van Arij Prins te drinken; maar de teugjes
moeten uitermate bescheiden geweest zijn, als mijn
verbeelding mij niet bedriegt.
Immers er is hier toch iets niet in den hack. Wanneer
men zijn toevlucht moet nemen tot drinken-van-letters, dan heeft de te drinken auteur toch op eenigerlei
wijze een kleine zonde begaan tegen een goede gewoonte: n.l., dat men schrijft om gelezen en niet om
gedronken te worden. Er zijn schrijvers, die men met
alle zintuigen kan genieten, maar alleen per se niet gewoon lezen kan; zij streelen het gezicht met visioenen,
het gehoor met onbeschrijflijk geklater van taal, eventueel den reek door te vermoeden geuren, den tastzin
door bijzondere rillingen en de tong door de al vermelde teugjes drank, maar voor het begrip laten zij
niets of althans zoo weinig mogelijk over. Om b.v. de
werken van Is. Querido of Arij Prins te kunnen genieten heeft men aan een uiterst middelmatig verstand
meer dan genoeg; ja, het is zelfs wenschelijk, dat men
niet te veel verstand heeft, omdat men anders van het
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drinken dier werken snel afkeerig wordt. Men moet
zich onder het drinken dan ook niet afvragen, of men
zijn tijd niet beter zou kunnen gebruiken door een
schilderijententoonstelling te bezoeken; daar wordt
immers datgene, wat de heeren Querido en Prins met
zooveel uithoudingsvermogen in taal trachten te kijk
te stellen, in veel eenvoudiger toebereiding en direct
voor het oog aangeboden; terwiji de heeren Querido
en Prins zich hartstochtelijk uitsloven, om Tangs een
zonderlingen omweg visioenen op te dienen, kan men
die visioenen op zijn gemak en veel completer waarnemen aan de Turner's van de Tate Gallery of in
het filmtheather De Uitkijk . . . Maar vragen naar den
zin van het beschrijven in de litteratuur geldt bijna als
heiligschennis; men is liever dankbaar voor het zoo
overvloedig gebodene en, als het te erg wordt, drinkt
men met kleine teugjes.
„Dies Jahrhundert", zegt Nietzsche, die een fijne neus
had voor zulke dingen), maar daarom nog niet van anderen vergde, dat zij hem alleen maar snoven, „dies
Jahrhundert, wo die Kiinste begreifen, dass die eine
such Wirkungen der anderen hervorbringen kann,
ruiniert vielleicht die Kiinste! Z.B. mit Poesie zu malen (Victor Hugo, Balzac, Walter Scott), mit Musik
poetische Gefuhle erregen (Wagner), mit Malerei poetische Gefiihle, ja philosophische Ahnungen zu erregen
(Cornelius), mit Romanen Anatomie and Irrenheilkunde treiben ." Zijn opmerking (uit het nagelaten
werk) is niet verouderd; als in de negentiende eeuw
bestelen de kunsten elkaar, om toch vooral niet op
zichzelf aangewezen te zijn. Het zou een schande zijn,
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als men een roman aan zijn uitgever afleverde zonder
de noodige vellen „beschrijving", schilderkunst en
melodie in woorden! Voor sommigen zijn „schrijven"
en „beschrijven" zelfs vrijwel synonieme begrippen
geworden; men acht een schrijver niet meer, als hij ook
niet een beschrijver is, die vooral geen detail te raden
overlaat ! De „petits faits" van het naturalisme hebben
een anderen naam gekregen, zij worden tegenwoordig
bij de „nieuwe zakelijkheid" ondergebracht; er zijn
allerlei hoogst belangrijke „verschillen" tusschen
Zola's uitvoerige „Freude am Sunken" (het woord is
weer van Nietzsche) en Dalin's „simultanisme";
maar de „petits faits" paradeeren, de beschrijving tiert
welig en de illusie eener schilderkunstige veelheid
maakt den mensch blind voor een schrijfstijl, die niet
van leeningen leeft. Want hoe zonderling het ook
moge schijnen in een tijd, die het procede van een
Feuchtwanger en zelfs het grove cliche van een Ehrenburg (met de daarbij behoorende domheid incluis) als
meesterlijk pleegt te beschouwen: er is een schrijfstijl,
die geen domheid noodig heeft om te kunnen bestaan, er is een snort schrijvers, dat de beschrijving nog
altijd met den instinctieven weerzin van het kind bejegent en die beschrijving pas aanvaardt, wanneer zij
strikt noodzakelijk is en dus zin heeft.
Stendhal heeft zijn afkeer van het beschrijvingswerk
ronduit en herhaaldelijk bekend in zijn Souvenirs d'Egotisme; volgens hem is een groot deel van het succes van
Walter Scott te darken aan de landschapsbeschrijvingen, die zijn secretaris hem leverde. „Ecrire autre
chose que l'analyse du Coeur humain m'ennuie. Si le
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hasard m'avait donne un secretaire, j'aurais ete une
autre espece d'auteur .” En inderdaad, vraagt men
zich bier af, waarom zou men den ijverigen Feuchtwanger geen secretaris gunnen, die hem wat werk uit
handen kan nemen, wat beschrijvingen op touw kan
zetten en en passant het onvermijdelijk volgende geluidsfilm-manuscript voorbereiden! Zou het iemand
schokken, als men hoorde, dat Brie-vierde van Erfolg
door Feuchtwanger's generalen staf in het bijkantoor
was vervaardigd? In ieder geval is het niet strikt floodzakelk, dat men zulk een lijvig boek alleen maakt; er
moet natuurlijk supervisie zijn, maar voor het kleine
werk kan men toch best een paar hulpjes nemen, die
onder toezicht vlijtig aan de beschrijvingen arbeiden.
Aldus krijgen wij een architectonisch, hyper-collectief, russisch roman-ideaal, met een regisseur, cameramannen en beschrijvingstechnici; het schrijven nadert
de geluidsfilm en de depersonalisatie van de litteratuur
is weer een stap verder voortgeschreden. Hoe armzalig is Stendhal, vergeleken bij dit romanatelier: zonder secretaris en met niets anders dan de kennis van het
„cceur humain", . . . zij het dan deze ook ietwat diepgaander dan die van den regisseur Lion Feuchtwanger.
Hoe weinig industrieel klinkt zijn afkeer van de beschrijving („occupe du moral, la description du physique m'ennuie"), hoe weinig begrip heeft hij ervan,
wat het publiek graag leest, hoe weinig fut zit er in
zoo'n slappeling, vergeleken zelfs bij de onverdroten
grachtenbeschrijvingen van Theun de Vries! Werkelijk, wij zullen ons populair maken door de collectivistische leuze: weg met de secretaris-looze romanciers,
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plaats voor het personeel met het collectieve arbeidscontract, medezeggenschap ook in dit bedrijf!
Helaas, ik zelf ben volkomen ongeschikt voor dit ideaal; vroegtijdig door intellectualistische bespiegelingen
van het Amsterdamsche grachtenwater weggelokt,
ben ik afgestorven voor de woordkunst, die zijn kleuren en geuren voor den lezer doet herleven. Onder het
schrijven van een roman heb ik een bijna physieke afkeer van het zelfstandige beschrijven; het oproepen
van weelderige details, zelfs het noemen van straatnamen bezorgt mij een rifling, alsofik mij met onkuische
gedachten bezig hield. Mijn roman Hampton Court
speelt grootendeels in Amsterdam, maar ik heb het
niet over mijn hart kunnen verkrijgen het Leidsche
Plein en het Vondelpark met hun goeden Amsterdamschen naam aan te duiden; gelukkig heeft Nijhoff in
De Gids het Vondelpark als zoodanig toch herkend en
ik blijf hem dankbaar voor dit compliment. Het noemen van een straatnaam beteekent in dit geval blijkbaar voor mij een ongemotiveerd opdrijven van een
reEele, bestaande straat tegenover de fictie van het „comr
humain", waarmee ik op dat oogenblik bezig ben; het
noemen alleen al bewijst te veel eer aan een factor, waarmee ik in de gegeven omstandigheden geen rekening
wensch te houden. Er zijn in een roman van het „cceur
humain" altijd eer te veel dan te weinig afleidende factoren; alleen het „comr humain" zelf doet ter take en
aangezien men het slechts kent door uiterlijke details,
is de soberheid dier details een eerste vereischte; men
moet zijn belangstelling richten en van descriptieve
„terzijde's" afstand doen. Ik geef aanstonds toe, dat
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deze afkeer van het noemen van straten een particulier
vooroordeel is; het is een van 19/0 manieren om te
richten, die ik een ander niet wil overdoen; maar het
is ook slechts een voorbeeld van de soberheid, die ik
tegenover de beschrijvingswoede der Feuchtwangers
stel. Het rustig-den-tijd-hebben en diis eens gaan „uitpakken": dit parvenu-instinct hindert mij zoowel in
Feuchtwanger's Erfolg als in Dublin's Berlin Alexanderplatz; het hindert mij zelfs in een zoo oneindig belangrijker werk als Der Zauberberg, waarin Thomas Mann
de genoegens van een encyclopaedischen fijnproever
met die van den langzamen bourgeois heeft vereenigd.
Hoe aristocratisch van zelfbeperking is tegenover deze
duitsche bonzen Valery Larbaud's jeugdroman Fermina Marque, waarin geen enkele beschrijving te gerekt of overbodig is; hoe zeldzaam sympathiek duet A
Farewell to Arms aan, dat er de duidelijke sporen van
draagt, dat Hemingway zich bij zijn beschrijvingen
geneert, terwijl hij zich in zijn dialogen (aangelegenheden van het „cceur humain") vulgairweg laat gaan.
Terwiji de dialogen van Mann, ondanks hun belangrijken inhoud, kunsttoeren blijven en als zoodanig
eigenlijk „beschrijvingen van gesprekken", zijn die
van Hemingway niet anders dan noodzakelijke producten van het „comr humain" en in hun vulgariteit
sums heel wat welsprekender dan de discussies van.
Settembrini en Naphta; men denkt vaak niet aan litteratuur, men verwijt den auteur geen trues en geen te
groote behaaglijkheid, men geeft hem eenvoudig den
tijd, omdat hij zijn tijd goed gebruikt.
Een auteur, die uitgaat om te beschrijven, wantrouw
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ik bij voorbaat; een auteur, die, onderweg in zijn
ide&nwereld, een beschrijving tegenkomt en haar,
volkomen in de lijn van zijn wandeling, opneemt in
zijn programma, beschrijft eigenlijk niet meer, maar
schrijft, en men merkt het aan hem, doordat men hem
niet van beschrijven verdenkt. Maar o jammer, als de
auteur, van de beschrijvende kategorie een idee tegenkomt! dan . . . men leze het essayistisch proza van Is.
Querido! Of, om een minder afschuwelijk voorbeeld
te kiezen: hoeveel ideeEn, waard idean genoemd te
worden, vindt men in het gansche critische werk van
Tachtig, inclusief de zoo beroemde eerste stukken van
Kloos en van Deyssel? Hoe meer ik over de beweging
van Tachtig nadenk, hoe meer ik tot de conclusie
kom, dat zij, door de sluizen der woordkunst wijd
open te zetten, Holland in de beschrijving heeft laten
verdrinken inplaats van het hoog op te stooten in den
vaart der volken. Want afgezien nog van de totaal
onnoodige demagogisch-nationalistische tendenz dezer trotsche woorden: daarvoor zou meer nuchterheid
en minder litteraire gepreoccupeerdheid noodig zijn
geweest! De grootste dienst, die Tachtig aan Nederland bewezen heeft, is, dat het een aantal taal-taboe's
heeft opgeheven; maar het heeft dan ook met bekwamen spoed daarvoor een aantal aesthetische taboe's in
de plaats gesteld, waaronder het taboe der Woordkunst en der Beschrijving niet het minst noodlottig is.
Het is natuurlijk gemakkelijk genoeg om aan te geven,
waarom de beschrijvingsmanie van Arij Prins en Is.
Querido zoo hinderlijk is; men heeft waarlijk niet
28

overmatig veel opmerkingsgave noodig om in te zien,
dat het zich onvermoeibaar wijden aan het kunstig navertellen van bepaalde situaties een zekeren graad van
domheid veronderstelt. Nu kan dat dezen schrijvers
niets schelen; zij zijn te zeer gebonden aan de dwangvoorstelling van het Genie en de Kunst als hoogste
toppen van den menschelijken geest (een voorstelling,
die men bij Schopenhauer als philosophisch ideaal en
bij den gemiddelden „Bildungsphilister" als axioma
aantreft), om zich ook maar in de geringste mate aan
domheid te ergeren. Geniale domheid: dat ideaal
springt ons tegemoet uit de vele meesterwerken van.
Querido, en het komt in de practijk neer op een dommen man, met de pose van het genie. Maar niet iedereen
bezit de beschrijvings-stupiditeit zoo overdadig als
Querido; waarom is dan het beschrijven in het algemeen een bijna onfeilbaar bewijs van een gebrek aan
intelligentie? Dit is tenslotte een fundamenteele vraag,
bij Welker beantwoording de heer Querido ons wel
als afschrikwekkend model, maar niet als gemiddelde
kan dienen.
Iedere beschrijving wil een taboe in ons opheffen; de
beschrijving van Querido, maar ook de beschrijving
van Feuchtwanger, zelfs de beschrijving, die de auteur
van het „cceur humain" niet missen kan om zijn doel
te bereiken; de methoden echter verschillen aanmerkelijk. Querido tracht ronduit de schilders de loef of te
steken door zijn lezers anders te laten lien. Feuchtwanger
met zijn onuitstaanbare dubbele en driedubbele adjectieven (ik sla maar een willekeurige pagina uit Erfolg
op: „das schwere, dumpfe Gesicht", „der flaumige,
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schwarze Vollbart", „kurze, hOrbare, gespannte AtemstOsse", „der heisse, menschenvolle Saal" . . .) beproeft
de volledigheid der natuur concurrentie aan te doen
door zijn panorama's uit te putten en droog te mange len. Querido's methode is ongetwijfeld de naiefste en
de domste ; het „schilderen met woorden", ruimschoots in de hand gewerkt door het „maken" van
„nieuwe woorden", die de klodders der impressionistische schilders opzijde moeten streven, beteekent
per definitionem al een vrijwillig prijsgeven van de
speciale privileges, die het schrijven biedt; de potsierlijke neiging, om de expressiviteit van de taal in een
peu pres van woordklodders te zoeken, symboliseert
een zoo onsterfelijk heimwee naar het „los van alle intelligentie", dat de leuze van 90% der schilders schijnt
te zijn, dat men er kort mee kan afrekenen: „schilderen
met woorden" is een picturaal minderwaardigheidscomplex. De „schilder met woorden" heeft het echte
palet niet kunnen vinden, maar hij is wel zooveel schilder geworden, dat hij vrijstelling van intelligentie als
sine qua non der kunst begeert; hij wenscht taboe's in
ons op te heffen door barokke woordenpasteien, die de
„echte" schilder opheft met het natuurlijk gebaar van
iemand, die zijn grenzen kent... De methode van
Feuchtwanger is minder naief; zij speculeert op de bewondering voor volledigheid, die het groote publiek eigen
is. Men kan immers met woorden ontzaglijk veel vertellen, tallooze dingen opsommen, die anderen nog niet
weten. En van hoeveel menschen, die het publiek niet
eens kent, kan men niet vertellen, hoeveel bijzonderheden over allerlei interessante lieden kan men niet
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meedeelen! Er is geen einde aan, en aan Erfolg komt
dan ook maar geen einde. Maar als men Feuchtwanger
eenmaal op zijn onzekere adjectieven betrapt heeft, die
nooit op den man afgaan, maar altijd aarzelen of stakkerig bisseeren, dan laat men zich al evenmin meer
wijsmaken, dat deze methode van schrijven werkelijk
schrOen is; men acht zich zelfs al heel spoedig beleedigd door de domheid, die Feuchtwanger bij zijn lezer
veronderstelt, als hij die adjectievenmanie botviert;
want heeft men zoo to aarzelen, als men zich een
scherp intellect als lezer denkt? Het is duidelijk, dat
Feuchtwanger niet op intelligente lezers rekent, dat hij
geen taboe's in de sfeer der intelligentie wil opheffen;
zijn ideale lezer is de man, die zijn kennissenkring wil
uitbreiden, als het moet ook door de litteratuur, en opheffen van taboe's komt dus voor dezen auteur neer op
geuren met een kennissenkring, die zijn lezer niet bezit. Vandaar dat Feuchtwanger's ideale lezer zich niet
beleedigd voelt door een geluidsfilm met steeds nieuwe shots; hij wandelt buigend met den cameramen
mee en maakt telkens weer geinteresseerd kennis met
een nieuwen acteur, heimelijk geimponeerd door den
chiquen kennissenkring van dien mijnheer Lion
Feuchtwanger.
Het blijkt tenslotte wel duidelijk, dat het snort schrijvers, varieerend van Querido tot Feuchtwanger, lijdt
aan een halstarrige onderschatting van het woord en
zijn mogelijkheden op kosten van de schilderkunst en
de film; de een wil met alle geweld kleuren mengen,
de ander ensceneeren, terwijl zij blijkbaar niet over de
gelegenheid of de capaciteit beschikken, hun neigingen
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met gepaster middelen den vrijen teugel te laten. Men
kan alleen maar zeggen, dat het een zonderlinge menschensoort is, dat langs dezen weg schilder of cineast
tracht te worden ! Immers den schilder en den cineast
staan de beperkingen, waaraan de heeren Querido en
Feuchtwanger zich wat al te gewillig onderwerpen,
vrij, zonder dat iemand zich tekort gedaan acht; hun
materiaal dwingt hen zelfs tot die beperkingen. Redelijk domme schilders en cineasten zijn daarom volstrekt niet ergerlijk; ik heb bijna bezwaren tegen al te
intelligente schilders, omdat ik hen dan kwalijk neem,
dat zij zich niet uitsluitend met schrijven bezighouden
en hun liefhebberij in verf laten schieten. Neem een
schilder als Pijke Koch, ongetwijfeld een der intelligentste van ons land; gaat men hem beoordeelen naar
zijn intelligentie of zijn problemen? Het zou tegenover
een goed schilder minstens onbillijk zijn; men zou hem
moeten toeroepen: „Uw ecrste gebrek aan intelligentie is, dat gij u zoo hardnekkig occupeert met iets, dat
slechts als spel waarde heeft, uw tweede, dat gij zulks
niet kunt inzien zonder op te houden met schilderen,
uw derde, dat gij niet met schilderen kunt ophouden
zonder dadelijk opnieuw te beginnen!" De intelligentie, die ik in de schilderijen van Koch waardeer, gaat
niet verder dan de keuze van zijn onderwerpen; er zijn
immers ook schilders, die in de keuze hunner onderwerpen een zekere verachting toonen voor al wat intelligentie mag heeten; maar voor de rest interesseert
mij Koch als schilder en niet als intelligent mensch.
Zijn kennis van het „cceur humain", zooals die uit
Bertha van Antwerpen tot den beschouwer spreekt, kan
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mij maar een bitter beetje schelen, als ik de picturale qualiteiten van dit doek onderga; ik weet maar al te goed,
dat het gestolde moment tragedie van het portret den
schrijver achteraf aanleiding kan geven tot het ontplooien van een reeks intelligente divagaties, maar dat
het voor den schilder nooit anders dan aanleiding was .. .
tot schilderen. Is het noodig, dat Hans Holbein, misschien de intelligentste portrettist sinds de Renaissance,
intelligent is geweest? Behoeft men zich voor te stellen, dat hij een diepe kennis bezat van het „cceur humain" zijner slachtoffers? II( geloof het niet, of liever:
ik weet, dat het niet zoo is, omdat de werkelijke intelligentie zich altijd tegen de verfkeert, de kunst als een
spel beschouwt, den kunstenaar van zijn vakmansernst
weghaalt. De intelligentie wil tenslotte conclusies trekken en niet eeuwig portretteeren; de intelligentie
komt, langs welken wonderlijken weg ook, altijd van
de kunst terug; en als Holbein intelligent is geweest,
dan bewijzen zijn portretten dat niet. Het portret in de
schilderskunst is een merkwaardig voorbeeld van een
intelligentie, die volstrekt niet op intelligentie behoeft
te wijzen; men kan zich heel gemakkelijk een zeer in.telligenten schilder denken, die buitengewoon onintelligente portretten schildert, juist omdat hij dien schijn
van picturale intelligentie met zijn naleveteit heeft verloren. En is het geen onfeilbaar teeken, dat iedere schilder uit zijn humeur raakt, wanneer men hem „litterair" (d.i. zonder de vooroordeelen van zijn bedrijf en
dus mogelijk intelligent) critiseert? Met het instinct
van den vakman zoekt hij onmiddellijk het litterair
vooroordeel uit een intelligente opmerking naar voren

te halen, om zich aldus zijn picturale vooroordeel veilig
te garandeeren!
Het lijkt mij geen al te gewaagde gevolgtrekking, als
ik het schilderen als zoodanig een onintelligente bezigheid noem; geen schilder zal zich daar trouwens beleedigd door voelen, want het is een litterair vooroordeel,
dat den blinden ijver van St. Lucas in geen enkel opzicht zal schaden. Ilc ontken niet, dat schilders intelligente menschen kunnen zijn; maar ik ontken, dat meer
dan 2% intelligent is en voorts (waar het op aan
komt), dat het schilderen dier 2% hun intelligentie
speciaal zou verraden. Aan den litterairen Rembrandt
van Theun de Vries, die trouwens niet intelligent is (de
Rembrandt, bedoel ik), kan ik met den besten wil van
de wereld niet gelooven. En er is ook niemand, die,
wanneer hij eerlijk is, van een schilder intelligentie
eischt; men eischt van hem Of zuiver coloristisch en
plastisch genot, Of (en dit is al weer bijna een litterair
vooroordeel) den schildersblik op een onderwerp.
Men wil door den schilder van picturale taboe's verlost worden, men wil aan hem het genot beleven, dat
men de wereld ook anders mag zien, dan het taboe der
conventioneele blikken permitteert; de samenhang
met de intelligentie blijft altijd zoo zwak, dat zelfs
schilders met schildersqualiteiten en gewichtig-idiote
onderwerpen, die voor interessant moeten doorgaan,
mij volkomen voldoen, alleen omdat zij goede schilders zijn. Zoo is het ook met de filmkunstenaars,
van wie men alleen in zooverre intelligentie eischt,
dat zij hun materiaal van menschen en conflicten
zonder vooropgezette domheid behandelen; ook van
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hen zal niemand vragen, dat zij de charmes der beschrijving achterafschuiven, omdat ook niemand van
hen vraagt, dat zij voor blinden films maken. Bij het
schilderen en filmen is intelligentie nog meer een
kwestie van goeden smaak dan van . . . intelligentie!
Een paradox, die men niet beter kan verdedigen dan
door een selecte show van schilder- en filmkunstige
meesterwerken, waarin de ontegenzeggelijk aanwezige oer-domheid (hetgeen iets anders is dan oerdomheid) iedereen bekoort: Eisenstein .. .
Revenons a nos moutons, de heeren Querido en
Feuchtwanger, de beschrijvers in de litteratuur; waarom gaan zij ons, na eenigen tijd door hun omvang geimponeerd te hebben, per se ergeren? Omdat zij schilderkunstige en filmische taboe's trachten op te heffen
met ergerlijke middelen. En waarom zijn die middelen
ergerlijk? Omdat zij ons voortdurend herinneren aan
de picturale of filmische middelen eenerzijds en aan de
mogelijkheden van het woord, die zij ongebruikt laten, anderzijds; omdat zij, met andere woorden, aanhoudend tusschen geoorloofde en ongeoorloofde domheid heen en weer zweven. Van een schilder verdraagt
men alle mogelijke domheden, omdat zij voor zijn
werk tenslotte weinig of niets ter zake doen; van een
Querido verdraagt men ze niet, omdat hij op slinksche wijze woorden tot verf wil denatureeren. Zijn
woorden zijn even onverteerbaar als de verbeelde
idean van Toorop, en alleen ergerlijker, omdat hem
het geringste idee van goeden smaak ontbreekt. En de
smaak van Lion Feuchtwanger? „Er ging im Zimmer
auf and ab, sich anziehend. Die Mode jener Jahre war
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umstandlich und tOricht. Die Manner knOpften sich
steifleinene Kragen urn die Halse, enge, uberflussige,
unschOne Kleidungstucke, und umwanden sie mit
miihsam zu schlingenden, zwecklosen Binden, sogenannten Krawatten." Dit is de manier, waarop onze
geniale auteur aan het nageslacht wenscht mee te deelen, dat men in zijn tijd boordjes en dassen droeg:
„sogenannte Krawatten", u hoort het toch wel, nageslacht? En deze boordjes waren niet alleen nauw, maar
ook . . . overbodig en bovendien (culminatiepunt)
onschoon; de dassen echter waren moeilijk te strikken,
nageslacht, en geheel doelloos (neen, men behoeft niet
te denken, dat sommige menschen uit dien tijd er b.v.
hun tramkaartjes in bewaarden, neen, deze dassen waren volkomen doelloos!). Dwaze mode, nietwaar domine? wij in 1980 hebben houten dassen, geheel zonder adjectieven, waardoor wij ons veel sneller kunnen
aankleeden dan Lion Feuchtwanger .. .
Maar ik weet het: domheid is in de litteratuur geen
schande, en dikwijls zelfs een aanbeveling. De philosophie maakt het den menschen toch al zoo zwaar door
op intellect te rekenen; laten wij in godsnaam in de
litteratuur toch niet critisch worden en liever poetisch
blijven! Er is zooveel, dat anders zou wegvallen, terwijl wij het nu met een goed geweten mogen genieten; de litteratuur is een bedrijf op zichzelf, met eigen
bedrijfshuishoudkunde, en er is een beetje domheid
voor noodig, om zich daar geheel en degelijk in te
werken; laten wij dus geen spelbrekers worden door
van intelligentie te gaan praten, waar dit woord taboe
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is, althans in koerswaarde verre beneden „pazie”,
„scheppend vermogen”, „zuivere menschelijkheid”,
„waarachtige fantasie" en „hervonden werkmanschap" blijft. Aileen dit kleine bezwaar: waren deze
beschrijvers nu ook maar openhartig dom, openhartig
schilders! Maar zij hebben t6ch weer hun theorietjes
en hun probleempjes en op hun manier hun ethiek en
hun hierarchieen, die op niets anders berusten dan op
gecondenseerde domheid van ijverige specialisten, die
op een te warmen zomerdag eens aan het „denken”
zijn geslagen, met verachting van de philosophie natuurlijk; Tangs dezen slinkschen weg trachten zij zich
dan nog een recht op intelligentie te verschaffen. 1k
ben volstrekt geen bewonderaar van vak-philosophen,
die al evenzeer specialisten zijn; maar zij bemoeien
zich dan tenminste meestal in de practijk niet met de
litteratuur, waar zij op hun beurt weer een heiligen
angst (gemaskerd als minachting) voor hebben. Iedere
min of meer gereusseerde romanschrijver of dichter
echter moet echter ook kunnen essayeeren; hij moet
beschouwingen kunnen schrijven over zijn confraters
en heeft daarvoor nu eenmaal een zeker houvast noodig. Aangezien hij dit houvast met de voor zijn bedrijf
vereischte domheid dient te combineeren, werpt hij
zich uitgevast op die domheid, die hem het meeste
houvast geeft; hij kleineert de droog-wetenschappelijke bezwaren tegen zijn theorie door suggestieve woorden (op dit onderdeel verstaat zich de beschrijver wel!)
en geeft dus een roerende beschrijving van zijn eigen
domheid. Het sterkste voorbeeld van een intelligent
dichter, die onmiddellijk suggestief gaat staren, wan37

neer zijn houvast in gevaar komt, levert mij M.
Nijhoff; hij blijft, aangezien hij een uitstekenden
smack heeft, natuurlijk steeds subtiel en verfijnd, maar
zijn door niets ooit gemotiveerde domheid, dat de poezie een goddelijk specialistenbedrijf is, blijft daarom niet
minder dom. Er zijn onder de verzen van Nijhoff specimina van intelligentie, die ik even hoog stel als de
intelligentie van Holbein; er is misschien geen tweede
onder de thans levende nederlandsche dichters, die zoo
precies weet, hoe men de grenzen der poetische beschrijving moet bewaken tegen poetische stupiditeit,
hoe men descriptief en evocatief den intelligentsten
lezer kan boeien; maar dat deze „Ahnung" van intelligentie ook intelligente luciditeit zou waarborgen is
een artisten-vooroordeel, dat reeds afdoend wordt
ontmaskerd door Nijhoff's beroemde artikel over het
Vilbelmus. Dit Withelmus is, volgens Nijhoff, „een
treffend voorbeeld van de kracht van z.g. „poesie
pure" "; iets, dat ik voorloopig gaarne aanneem,
maar dan volgt de domheid pas:,,... en zelfs, al zou
de laatste zin der woorden verdwenen raken . . . zelfs
dan zou dit lied, tegen alle omwerking, tegen elk indringen van een kunstloos „Wien Neerlandsch Bloed"
in, zich als ons eenig en eeuwig volkslied weten te
handhaven." Hetgeen verderop nog eens dik bevestigd wordt: „hier is niets dan pazie, niets anders dan
dat welks werking sterk bleef in de 35o jaar dat wij het
onbewust zingen." Tegen de bezwering van Nijhoff
in hoop ik van harte, dat het yolk zoo snugger zal zijn,
in de toekomst het volkomen zinneloos geworden lied
can de kinderen over te doen, om te gebruiken bij het
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aftellen als „olkebolkeribesolkeolkebolkekn61"; want
zulk een volkomen onbegrijpelijk eenig en eeuwig
volkslied zou op ontstellende wijze voor de stupiditeit
der natie pleiten, die tOch in het buitenland al niet
hoog staat aangeschreven, dank zij de vertaalde romans
van mevr. van Ammers-Kiiller. „Niets dan poézie"?
. . . ik protesteer, niets dan tot galm verworden beschrijving, ergo domheid zou het van generatie tot generatie voortgebalkte Vilhelmus symboliseeren!
Het is waar: in de poezie is de intelligentie al zeer
impopulair, omdat alles zich daar laat „zingen" (350
jaar onbewust, als het moet). Maar ook in den roman
mag men haar niet; eer verslijt men het declamatorische en melo-dramatische Salammbd voor een meesterwerk, dan dat men Huxley of Gide hun soberheid vergeeft (populair kan Gide alleen worden, als men hem
wenscht to zien via de schoone descripties van Les
Nourritures Terrestres!). Soberheid, inzonderheid op
erotisch gebied, is een onvergeeflijke zonde geworden,
sedert Freud de „eerlijkheid" in de erotiek tot mode
heeft gemaakt; de „eerlijke" erotiek is zelfs de bijzondere specialiteit van den roman geworden, nu D. H.
Lawrence in Lady Chatterley's Lover bepaalde dingen
met bepaalde namen heeft aangeduid. Men kan zeggen, dat daarvoor durf noodig was, omdat het bier
het trotseeren van een zoo preutsch publiek als het
engelsche gold; men kan ook zeggen, dat, afgezien van
den engelschen censor morum en zijn gewillige kudde,
die durf weinig intelligent geplaatst is, omdat het
publiek zich niets met meer gretigheid laat afnemen
dan taboe's op sexueel gebied. Naar mijn smaak is
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Huxley's Point Counter Point, waarin geen onvertogen
woord voorkomt, aanmerkelijk immoreeler, want intelligenter dan Lady Chatterley's Lover; het is dan ook
aanmerkelijk minder populair. Zelfs met zijn naakte
woorden idealiseert Lawrence dingen, die men als men
werkelijk een onfeilbaar sexueel instinct bezit, niet behoeft te idealiseeren, omdat men ze cl6et; en om de
„people without minds" (waarvan Lawernce zelf
zegt, dat zij „don 't matter") te choqueeren, behoeft
men andere middelen dan naakte woorden over erotische dingen! Wordt deze roman niet verzwolgen? En
wordt de wereld er oprechter van? En: hadden de
„people with minds" deze nauwkeurige boedelbeschrijving noodig, om oprechter te worden? . . . De
kern van de zaak is, dat Lawrence, belust op heroische
primitiviteit en extra verbitterd door de eunuchoide
eilanders-hypocrisie om hem, die zijn ontwikkeling
had geremd, naar wraak heeft gezocht; daarom heeft
hij datgene geidealiseerd, wat de angelsaksische filmproductie verzwijgt of insinueerend veronderstelt.
Men kan niet beter idealiseeren dan door te beschrijven. Dat bewijst de erotische situatie in den roman in
het algemeen, dat bewijst Lawrence's beschrijving van
speciale erotische situaties in het bijzonder. Madame
Bovary, voormalig exempel van z.g. „objectieve" beschrijving, lokte eens de justitie uit haar tent; Lady
Chatterley' s Lover, modern exempel van z.g. „pornografische" beschrijving, tempteert nu den engelschen
censor; waaruit men kan concludeeren, dat wat in de
litteratuurhistorie „objectier genoemd wordt, in den
mond van tijdgenooten-juristen een veel onaangenamer
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praedicaat to dragen heeft! Alles, wat eens aanstoot gaf,
wordt objectief, d.w.z. onschadelijk; zoo zal het ongetwij feld ook gaan met het boek van Lawrence, dat stellig
(volgens zijn wensch) de lectuur van zeventienjarige
meisjes zal zijn, als zij op achtjarigen leeftijd Ferdinand
Hujic , en op elfjarigen Armoede van mevr. BoudierBakker verwerkt hebben. En of zij dan ideale erotische
partnerinnen zullen zijn en hun echtgenooten bij bijzondere gelegenheden met vergeetmijnietjes zullen
tooien, blijfik, met alle waardeering voor Lawrence's
aanmoedigende beschrijving, sterk in twijfel trekken.
Er is een verzwijgen uit angst voor het taboe; er is ook
een verzwijgen uit intelligentie; uit angst, als men wil,
voor het domme schilderij, dat elke beschrijving onvermijdelijk achterlaat. Een intelligent mensch ziet nu
eenmaal niet den tegen de moraal worstelenden Lawrence, omdat hij dit worstelen als vanzelfsprekend veronderstelt; hij ziet, onmiddellijk, den geidealiseerden
coitus, die tenslotte even zondagschoolachtig is als
welk ideaal ook; het verschil met de zondagschool is,
ook hier, een leeftijdsquxstie en het wordt mogelijk
in een russisch program voor sexueele voorlichting op
scholen al aardig overbrugd. „Even if we can't act
sexually to our complete satisfaction, let us at least
think sexually, complete and clear" . . . het zou een zin
uit een themaboekje kunnen zijn, met weglating van
het woord „sexually"; en in dien worm zou de sententie bovendien tienmaal intelligenter worden! Zij zou
(men vergeve mij de stoutmoedigheid) van Huxley
kunnen zijn!
Het „schilderen" leidt of van de intelligentie en kan,
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bij excessen, zelfs regelrecht Leiden tot domheid. Het
heeft Nijhoff gebracht tot een verheerlijking van een
zinneloos geworden Wilhelmus, het heeft Lawrence
gebracht tot de verheerlijking van den met bloemen
getooiden phallus; Nijhoff's „zingen" is een dichterlijk
symbool voor wat ik hier „schilderen" genoemd heb,
Lawrence's voorliefde voor de „schokkende woorden"
is het moralistische schilderij zelf. Het blijkt wel: men
behoeft nog geen Querido of Feuchtwanger te zijn,
om door de beschrijving in zonderlinge banen te geraken. De beschrijving is, overal en altijd, de vijandin
der intelligentie geweest en haar verlokkingen hebben
scherpzinnige en fijngevoelige geesten tijdelijk of
voorgoed onder hypnose gebracht. En laten wij niet
vergeten: hypnotische seances ziet het publiek graag !
Ik moet tot een conclusie komen, want de bezorgde
litteratuur-historicus roept mij toe: Quo vadis? wilt
gij, mijnheer, ons yak, waarin wij al jaren zoo naarstig
ploeteren, tot de vaalt veroordeelen? waar blijft Pot-.
gieter, uitmuntend in beschrijving en domheid, waar
blijft onze heerlijke zeventiende eeuw met zijn taalvirtuoozen Vondel, Hooft en Huygens, waar blijft Ik
hood van het proza van Lodewijk van Deyssel en de rest
van Tachtig, en hoe staat het, zelfs, met Ilias en Odyssee? . . . Het is duidelijk: de litteratuur zou in gevaar
komen, wanneer men mij zou gelooven; maar ik wil
nog duidelijker zijn: in laatste instantie is de litteratuur
voor mij geen he' 'g huisje, omdat ik nu toevallig eenige semesters in de branche „litteratuur" heb doorgebracht. Het zou misschien uitermate nuttig zijn om de
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letterkunde eens van een ander standpunt te bekijken
dan dat der letterkundige handboeken. Het zou verrassend zijn, b.v. de nederlandsche letterkunde eens te
bekijken onder dit aspect: de genial]. Erasmus met zijn
Lof der Zotheid en Multatuli met zijn Mean elkaar door
de leegte der tijden toeroepend als tijdgenooten, ongestoord door het moedwillige lawaai der dwergen daartusschen (om het beeld van Schopenhauer's genialenrepubliek nog eens te gebruiken). fic weet wel, dat het
gewoonte is, om Erasmus als een handigen humanist
en Multatuli als een onderwijzersafgod te beschouwen,
en ik weet ook wel, dat de „kemachtige taal" van
Hooft, de „pittigheid" van Huygens, mitsgaders de ad
infinitum te bejubelen Muze van Vondel daarmee in
het gedrang zouden komen; maar dit alles schijnt mij
nog niet tegen het nieuwe aspect te pleiten. Alleen dit
pleit er misschien tegen, dat de litteratuur onder het
aspect der intelligentie zoo ongezellig wordt, zoo mager aan „gestalten" en zoo rijk aan betere middelmatigen; dock ook daaraan zou men kunnen wennen, als
men of wilde zien van het ongemotiveerde vooroordeel „fart pour rare', als men de litteratuur wilde aanvaarden als het domein, waarin de middelmatigheid
door den schoonen schijn der beschrijving tenminste
fatsoenlijk zijn stand kan ophouden. Dit laatste is zeer
belangrijk. Per slot van rekening kan toch niet iedereen
de kunst van het beschrijven leeren, omdat men er iets
voor weten en iets voor voelen moet, benevens behoorlijk onderricht moet hebben ontvangen in de
moedertaal; daarmee kan de middelmatige beschrijver
zich steeds troosten, en de menigte der ongeletterden
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blijft, ook onder het nieuwe aspect, toch zijn mindere.
Zoo kan b.v. Albert Heiman, Wiens S tide P lantage beneden een intelligent gemiddelde blijft, zich beroemen op
een oerwoudbeschrijving, die er mag zijn, ook al komt
het voorbeeld van Andre Malraux' Voie Royale hem er
aan herinneren, dat men en superieur oerwouden kan
beschrijven en bovendien zeer intelligent zijn; zoo heeft
zelfs Arij Prins nog wel een schare bewonderaars onder
het lezende publiek kunnen vinden, Touter en alleen,
omdat hij de kunst verstond van verwrongen te zijn.
Men behoeft niet aan het voortbestaan der beschrijvingskunst te wanhopen; zij voorziet in een behoefte,
de behoefte van den middelmatigen cultuurmensch
aan navertelde zichtbaarheid; die zichtbaarheid der
schoone oppervlakte behoedt hem voor het intelligente probleem, hij zou haar niet kunnen missen zonder de
diepte als een constante bedreiging te beseffen. De onhelderheid van Arij Prins heeft dan bovendien nog dit
voor, dat zij een voorstelling van diepzinnigheid veroorlooft, die aan onschadelijken kolder grenst; en hoe
zou men zich de diepzinnigheid pleizieriger kunnen
voorstellen!
Ik herhaal: van mijn nieuwe aspect loopt de beschrijvingskunst geen enkel gevaar, omdat zij een constant
middelmatigheids-instinct bevredigt; in dit opzicht is
zij volkomen de gelijke van de doorsnee-geschiedschrijving, waarmee zij in de „vie romancee" dan
ook zeer vertrouwelijk samengaat. Zij, die tot geen
prijs in de gevaarlijke perspectieven van het woord
verstrikt willen worden, verlangen het woord als schilderkunst en film, als lyrische of epische functie dus; zij
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stellen zich tevreden met poezie en verhaal, zonder
ooit de betrekkelijke domheid van hun specialisatie te
bevroeden. Voor hen bestaat de letterkunde als zelfstandig conglomeraat (uiterste consequentie: Jan te
Winkel), voor hen is Homerus het non plus ultra van
verhevenheid; zich afvragen, hoe dit begrip „letterkunde" ontstaan is, aan Welke banaliteiten het ten
nauwste is verwant, doen zij allang niet meer; hoe
zouden zij dan ooit aan intelligentie in de letterkunde
hechten?
Het aspect der intelligentie in de litteratuur bestaat alleen voor hen, die reeds bereid zijn, vrijwillig van het
vakbegrip „litteratuur" afstand te doen, die derhalve
ook reeds gewend zijn aan het wegvallen van veel litteraire grootheid voor den intelligenten speurzin. De
intelligentie maakt geen halt voor de litteratuur; zij
kleineert alles, wat zich op een voetstuk dringt, zij
doorziet Bien bekenden „drang" evengoed als opdringerigheid als Welk dringen ook, zij scheurt ook de
schoonste beschrijving stuk, wanneer de domheid er
door verheerlijkt wordt. De intelligentie in de litteratuur is het onbedrieglijk teeken, dat de litteratuur zichzelf begirt te doorzien . . . en dus zichzelf als vak begint te ironiseeren. Voor den intelligenten schrijver is
daarom de beschrijving een noodzakelijkheid, die hem
een speelsch genoegen bezorgt („ik mag ook nog
schilderen!") en hem tegelijkertijd tot aristocratische
zelfcontrOle noopt, zO6zeer vaak zelfs, dat het aanvankelijk speelsch genoegen er door bedorven wordt (zie
Stendhal; hij moest meer in zijn romans schilderen, dan
hem aanstond!). Zoodra men de beschrijvingen van
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anderen als truc gaat doorzien, verliest men ook het
volledig en ernstig genoegen in die truc, dat vele eerzame letterkundigen tot aan het graf met zich meedragen; zoodra men bovendien ontdekt heeft, dat de
schildersinstincten zich krachtiger, directer en onschuldiger realiseeren in Pieter Breughel dan in Israel Querido, verliest men den eerbied voor een snort schrijvers,
die de schilderkunst haar onschuld misgunnen en daarom de litteratuur onveilig maken met hun corrupt
palet.
1932
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ANTHONIE DONKER, ADMINISTRATEUR

A

NTHONIE Donker is een essayist, die met veel

intelligentie over pazie schrijft; hij is dat
zelfs gebleven, toen hij de verantwoordelijke
positie van redacteur van het Critisch Bulletin aanvaardde. Deze betrekking immers was riskant; zij kon
Donker lijnrecht naar de administratie der nederlandsche letteren drijven. Het ambt van administrateur der letterkunde is voor velen, wanneer de eerste
bevliegingen der jongelingsjaren achter den rug zijn,
een aanlokkelijke functie. Men overziet dan alles,
wat er op letterkundig gebied bij ouderen en jongeren,
voorvalt; men kan hier eens wat aanmoedigen, daar
eens wat remmen, en geregeld het groote kasboek
bijhouden; van tijd tot tijd wordt de balans opgemaakt, een nieuwe reclamecampagne verzonnen, een
prijsvraag uitgeschreven. Er is dan ook maar een bezwaar tegen het aanvaarden van dit ambt: dat men
geleidelijk aan gaat vergeten, dat schrijven niet belangrijker of onbelangrijker is dan het bloeien van
planten of het ruien van kippen. De administrateur
der letteren krijgt bijna altijd neiging tot geestelijke
corpulentie, tot het opstellen van litteraire welvaartshypothesen. Hij gaat de letteren gewoonlijk zien als
een bedrijf met vele nooden en zorgen, maar ook met
heugelijke geboortedata en familiefeestjes. Als hij
geheel „ingewerkt" is, kan hij zich meestal niet meer
boven zijn positie uitwerken: hij is dan zoozeer beambte en familievader geworden, dat zijn dichterlijke
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haren gaan uitvallen en zijn inspiratiebronnen met
bekwamen spoed opdrogen. Op zichzelf ook al weer
niet erg, maar een jammerlijk schouwspel blijft het
voor hen, die den administrateur als vrij man hebben
gekend.
Nu geeft het nederlandsche volkskarakter aanleiding
tot het groeien van dit litteraire administratietype;
want dit type veronderstelt een vroege ouderdomsmoraal, een afschudden van onafhankelijkheid nog
voor het praeseniele stadium; het veronderstelt een
mate van algemeen-ontwikkelde, maar nooit choqueerende deftigheid, die onze bloedmenging schijnt
te bevorderen. Potgieter is het curieuze voorbeeld van
zulk een bloedmenging, Albert Verwey heeft er ook
veel van weg. Men merkt aan zulke schrijvers, dat zij
allang niet meer over de afgronden van Leven en dood
philosopheeren; zij hebben zich tot het yak beperkt,
waarin zij het ver gebracht hebben. De plantaardige
onbelangrijkheid van het schrijven kwelt hen niet
meer; zij staan aan het hoofd van een bedrijf, dat behoort te floreeren en wijden daaraan hun bestaan. Zij
signaleeren, zij vermanen. Groote schokken zullen zij
niet meer veroorzaken; maar wel zullen zij als nijvere
seismographen alle groote schokken opteekenen. Men
kan er over disputeeren, of het ambt van administrateur der letterkunde nut heeft. Mi. heeft het voorzeker zijn nut, te weten voor hen, die een nuttige
letterkunde begeeren, die willen weten, wat er dagelijks aan de hand is, wat men moet lezen, wat men
moet koopen, waar men op verdacht moet zijn. Maar
in ieder geval zijn er schrijvers, die voor het ambt als
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geknipt zijn; en het is nog zekerder, dat in onze moderne letteren die geknipten talrijk zijn. Anthonie
Donker behoort, ondanks zijn meer dan gewone
intelligentie, tot dezulken; en daarom is het wellicht
aangebracht, hem namens de minder administratiefgezinden eens te wijzen op de corpulentie, die nu eenmaal tot de verplichtingen van iedere deftige betrekking gaat behooren, vroeger of later.
Donker had de intelligentie, die hem had kunnen waarschuwen voor het nuttige ambt, dat ik zooeven omschreef; dat bewijst alleen al het feit, dat hij na eenige
jaren administratie Critisch Bulletin, gepaard aan het
vervaardigen van kronieken links en rechts, sours
nog, zij het in gematigden vorm, waarheden kon
zeggen, die levende waarheden zijn. Dat is an Bich al
een testimonium van beteekenis. Men zie slechts zijn
medesollicitanten naar het ambt: Greshoff zal nooit
kans maken, ook al werpt hij zich op als protector
van verwaarloosde auteurs, want hij zal nooit ophouden lyrische vergissingen te begaan, die in een nette
dubbele boekhouding niet passen; Roel Houwink,
een aartsboekhouder, is onder het administreeren zoo
stiff geworden van domineesrheumatiek, dat alle inzicht op genezing voorgoed kan worden afgeschreyen. Maar hierin schuilt voor Donker ook een gevaar. Ieder weldenkende ziet, dat Greshoff voor het
yak te levend en te beweeglijk, dat Houwink er te
dood en te jichtig voor is; vandaar, dat de nog beweeglijke, maar niet al te beweeglijke candidaat Donker steeds meer favoriet werd! De publieke opinie,
die hem nu langzamerhand uit het Critisch Bulletin

kent als nijver, speurend, neuzend, verdeelend, bedeelend, oordeelend, die zijn intelligentie daarbij op
den koop toe neemt, jaagt hem naar de vacante betrekking toe! En het komt mij voor, dat het vleesch
van Anthonie Donker in dezen zwak is, dat hij maar
al te geneigd is, om van de letteren een gewichtig vak
te maken en er de heilige plantaardigheid, de microscopische futiliteit van te vergeten.
Uit al zijn critieken van den laatsten tijd, uit de een
meer, uit de ander minder, maar uit vrijwel alle,
spreekt een zekere door niets gemotiveerde welwillendheid voor het schrijven als zoodanig, en in het
bijzonder voor de nederlandsche letterkunde als
branche van het schrijfvak. Men versta mij wel: ik
verwijt Anthonie Donker geen welwillendheid tegenover jets of iemand in de letteren, maar ik verwijt hem
een teveel aan tevredenheid over het bestaan eener zoo
fatsoenlijke nederlandsche letterkunde, aan het geluk
van dit gezin, want hij geeft zich zooveel moeite voor
het familiestamboek, dat daarvoor een geheime reden
moet zijn. Men geeft zich geen moeite voor iets, wanneer men niet van de essentieele belangrijkheid daarvan overtuigd is. Men discussieert niet zoo druk over
de mazelen van Pietje en de maagbezwaren van Ina,
als men niet een zeker pleizier heeft in al die processen,
een zeker medeplichtig pleizier. Daarbij kan men nog
heel goed intelligent en ruim blijven; het gevaar is in
dezen niet de domheid en de bekrompenheid, maar
het geleidelijk aan opgaan in die processen, zoodat
men er niet meer bovenuit kan kijken. Op zichzelf
is het al een eenigszins hachelijk teeken, dat iemand als
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Donker met dezelfde intelligentie en ruimheid kan
schrijven over Bierens de Haan, Houwink, BoudierBakker, Slauerhoff; ik zeg, met dezelfde intelligentie,
met dezelfde onpartijdigheid en vriendelijkheid dus,
alsof hij door deze verschillende phaenomenen alleen
maar vriendelijk geboeid en niet hartstochtelijk geintrigeerd ware. Donker wijst wel af, maar zijn afwijzing is zelden onhartelijk; hij trapt Marceline van
Houwink niet de deur uit, maar schenkt Naar de galante kans van de „voorstudie". Deze beschaafde manier
van doen bracht Donker vanzelf in den pas bij het
publiek; men concludeerde vol vreugde, dat hij niet tot
die volstrekten en harteloozen behoort, wier vooropgezette neigingen alle genoegen van het objectieve
knikkerspel bederven, men proclameerde hem, ook in
de letterkundige kroniek der N.R..C., tot den eerbiedwaardigen grijsaard der hollandsche heete-melken-kouwe-jan-traditie; men huldigde hem bij voorbaat reeds als den komenden administrateur, den gelauwerden dichter-in-ruste, Wiens levenswerk voortaan zal zijn objectief te wannen, te zeven en te filtreeren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
En het yolk gelooft van hem „er sei das Mundstuck der GOtter" (Nietzsche), het gelooft van hem,
dat hij gerechtigd is tot het laatste oordeel in de
litteratuur.
Als ik een essay van Anthonie Donker lees, zooals b.v.
dat in een Lang verleden nummer van De Stem over de
„kansen" der protestantsche pazie, bekruipt mij onweerstaanbaar de lust, om het schrijven als een baldadige sport te gaan beoefenen, zonder ernstige con51

sequenties, zooals een ander op een jazz-klavier hamert, of biljart, of tennist. Het interesseert mij niet in
het minst, of de jonge protestanten in een nabije of
verre toekomst goede verzen zullen gaan schrijven;
ik weet alleen, dat ik verzen van jonge protestanten
alt0 in laatste instantie slecht zal vinden, omdat ik
met jonge protestanten Been vrede kan sluiten. Donker, die ijverig nagaat, waar deze heeren teekenen van
eenig oorspronkelijk leven vertoonen, vergeet een
ding: dat men, als men tenminste zelf een standpunt
inneemt, beginnen moet, den jongen protestanten
voor te houden, dat zij ten onrechte protestant zijn.
Heeft eenmaal een jonge protestant een gedicht geschreven, dat men als niet-protestant kan bewonderen, dan is het altijd nog vroeg genoeg, om den jongen
protestant daarvan in kennis te stellen. Donker echter
schijnt te meenen, dat de criticus zooveel mogelijk
kleurige stroomingen in de litteratuur moet bevorderen, om op die wijze een rijk gevarieerd beeld te krijgen, als exempel voor het buitenland b.v. Ik zou daarentegen een zoo eng mogelijk begrensde, maar zoo
intens mogelijk eenzijdige litteratuur willen aanmoedigen (als ik uberhaupt jets zou willen aanmoedigen)
waarvoor ik ronduit en volop in geestdrift zou kunnen geraken. De halve, slap-aesthetische bewondering
voor versjes van Martin Leopold geefik daarvoor met
alle liefde cadeau, ook al beweert Donker duizendmaal van dezen heer, „dat er talent en dus een
kans op poezie is." Als gemelde Leopold, in zijn poging om „positief religieuse waarden te benaderen",
schrijft:
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I1 meende, ik droomde dieper en veel verder,
Moeder, maar waart langs reeds b# den Herder.

dan wil ik, voor ik dit, in welk opzicht ook, hoopvol
bewonder, aanstoot nemen aan dien „Herder" met
een hoofdletter, niet om Leopold dwars te zitten, maar
omdat ik eenvoudig niet geloof, dat een tijdgenoot,
die zich van dergelijke zoete symbolen bedient, ooit
iets zou kunnen schrijven, dat mij werkelijk aan zou
grijpen; overal immers, waar voor mij het Leven en de
kunst gevaarlijk, tragisch, dus waardevol worden,
zal de heer Leopold zijn Herder presenteeren, als goed
Jong protestant. Waarom zwijgt Anthonie Donker
steeds over deze dingen, die toch primair zijn? Is het
niet zijn gevaarlijke neiging tot het administrateurschap der nederlandsche letteren, die hem parten
speelt, wanneer hij omtrent de „speelsch-teedere
stem" van Gabriel Smit verklaart, dat het „eeuwig
jammer zou zijn als die niet onder de invloeden uitkwam"? Vanwaar die vaderlijke bezorgdheid voor
onze jonge geloovigen? De litteratuur noch de wereld zal er onder lijden, als Gabriel Smit „eeuwig"
door zijn invloeden bevangen blijft zoodat hij er
nimmer onderuitkomt! Overigens, hoe het met
Smit's talent gaat: daarvoor moet, dunkt mij, Smit
zelf maar borg staan! Men stelle zich even een Nietzsche, een Multatuli voor, die onder protectie van
Donker als gestoofde couveusekindertjes hun carriere
zouden beginnen!
„Het is te verwachten en te hopen, dat deze stem zich
door de jaren nog verdiepen of vooral bestendigen
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zal" zegt Donker in ditzelfde opstel van een vers van
Houwink. Ik kan de verwachting niet, maar zeker
niet de Hoop, het paulinische artikel, deelen. Ilc zou
willen weten, waarom Donker hoopt, dat Houwink
door zal gaan met het schrijven van protestantsche
verzen. Hij is geen Jong-protestant, dus het raakt hem
niet direct; hij zou als niet Jong-protestant dus eerder
moeten hopen, dat Houwink van de dwalingen zijns
weegs genezen werd! Uit Donker's hoop kan men
bijgevolg alleen maar concludeeren, dat hij... geen
standpunt heeft, dat zijn intelligentie hier een vlot
spel is geworden, waaraan geen honger naar waarheid, naar helderheid meer ernst verleent. Dit eklekticisme is de weg naar de administrateursbetrekking,
dit hopen op protestantsche, elders op katholieke,
elders op paganistische pazie vernietigt het eenige,
wat in de litteratuur volstrekte waarde heeft: de keuze,
de verwantschap tusschen schrijver en lezer. Men kan
alleen maar hopen op werk, waarin men de innigste
verwantschap zal ontdekken, waarvoor men lijnrecht
en zonder twijfel partij zal kunnen kiezen; al het andere mag komen, mag gelezen worden, mag ook ons
hier en daar „iets doen": de moeite van hopen is het
in geen enkel opzicht waard.
1931
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DE HUMOR VAN JO SPIER
Jo Spier, Per Potlood door Nederland

O Spier is binnen enkele jaren een populair man
geworden, en niet zonder redenen. In zijn genre (de
uiterst verfijnde, „gejapaniseerde” conventionaliteit, ondersteund door den humor van bijschriften)
heeft hij een meesterschap bereikt, dat niemand zal
kunnen loochenen zonder onrechtvaardig te worden.
De schilders met schilderkunstige principes, die in Jo
Spier altijd den mindere willen zien, omdat hij zich
niet gestoord heeft aan hun metaphysica en groote
honoraria verdiende aan De Telegraaf, kan ik niet uitstaan; in de eerste plaats waardeer ik Jo Spier, omdat
hij niets in zich heeft van de schilders-interessantheid
en liever een burgerman heeft willen zijn dan een
Mondriaan. Daarmee bedoel ik niets onaangenaams
te zeggen aan het adres van den zoo ijverig op de zuivere abstractheid losstevenenden schilder van hoogere
sierkunst, maar wel Jo Spier te prijzen om zijn gezond verstand. Een Jo Spier met den ernst van Mondriaan ware een ongenietbaar wezen, evenals een
Mondriaan met gezond verstand een slechte Jo Spier
zou zijn. Bij een bepaalde zuivere soort van kunstbeoefening is nl. gezond verstand onontbeerlijk, terwijl het bij een andere zuivere soort onbruikbaar is.
Een van de oorzaken van Jo Spier's populariteit is dit
gezond verstand, dat ondenkbaar is zonder burgerlijkheid. Wie gezond verstand heeft, is op Welke wijze
dan ook ontsnapt aan de specialistenmentaliteit van

J

55

een groep, die zich op grond van schijnprivileges boven den burger verheft; hij heeft ergens een schakel
gevonden, die hem verbindt met „het yolk", d.w.z.
met het burgerlijke, vulgaire, of (om het groote woord
te gebruiken) „algemeen-menschelijke". Het algemeen-menschelijke is volstrekt niet iets verhevens,
tenzij men het met alle geweld als jets voor vegetariErs
en pacifisten wil beschouwen; het algemeen-men.schelijke is een afschuwelijk leeg en onherbergzaam
woord, als het niet met relativiteit, humor, beperte
menschelijkheid, te maken heeft. Jo Spier nu, door en
door een burger, meer nog: een burgerman, verstaat
het algemeen-menschelijke op de wijze van den humorist, d.w.z. van den scherpen opmerker, die tegelijk
de ongevaarlijkste mensch ter wereld is. Het gezond
verstand, waarvan ik sprak, kan bij sommige menschen een aanvalswapen worden (voorbeeld Multatuli); het kan ook een mogelijkheid zijn om van de
onuitputtelijke voorraden menschenkennis, die door
de specialiseering aan de gemiddelde „doode zielen"
ontgaan, ongehinderd te profiteeren (voorbeeld Stendhal); het kan iemand, die zich door een verleden van
specialisme als geestelijk wezen had leeren beschouwen, terugvoeren tot zijn lichamelijkheid, zoodat alle
specialisme van doel middel, van metaphysica biologie
wordt (voorbeeld Nietzsche); het kan ook aanleiding
geven tot amusement met een ondergrond van lafheid
en tot toewijding aan het humaniteitsideaal met een
ondergrond van leegheid (voorbeeld Erasmus). Multatuli en Erasmus hadden beide veel gezond verstand,
tegenover b.v. Potgieter en de scholastiek, die alleen
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konden bestaan door het volledig ontbreken daarvan;
maar dat is nog geen reden om Multatuli en Erasmus
aan elkaar gelijk te stellen; zij verhouden zich ongeveer als Georg Grosz zich tot Jo Spier verhoudt. Bij
den een krijgt het spel met burgerlijke waarden het
karakter van een aanklacht, van een nieuwen grimmigen ernst, bij den ander blijft het, bij alle scherpte, louter een ongevaarlijk spel. 1k ben er van overtuigd, dat
ondanks (of misschien zelfs juist dank, z0 zijn litteraire
beroemdheid, Erasmus' Lof der Zotheid een van de on.gevaarlijkste boeken is, die de geschiedenis heeft opgeleverd; toen eenmaal een bepaalde snort specialisten
verdwenen was, herkende geen enkele specialist zich
meer in deze galerij van specialisten eenvoudig omdat
de auteur geen gevaarlijk man is geweest.
In een opzicht zou men den humor van Jo Spier erasmiaansch kunnen noemen: de scherpte en geoefendheid van den blik is bij hem evenredig aan de onschadelijkheid en neutraliteit van het standpunt zoodat de
gevaren voor het goed fatsoen en de conventie, voortvloeiend uit het eerste, aanstonds weer worden gecorrigeerd door den vriendelijken glimlach van het andere. Jo Spier doet mij, wat de bedoeling van zijn critiek
op mensch en samenleving betreft, onwillekeurig toch
denken aan de juffrouw, die tegen den oorlog en het
mishandelen van trekhonden is, maar er haar specialiteit van maakt om middels een daarvoor speciaal aangeschaft instrument met ongeèvenaard talent en in de
onschuld haars pacifistischen harten vliegen te „meppen"; zijn slagen zijn zoo rack maar tevens zoo volkomen „kleink.unst", dat de lezer van De Telegraaf,
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hoewel hij zelf dikwijls de man is aan Wien de „mep"
wordt toegediend, niet eens het gevoel heeft vernietigd te worden; en hij wordt ook niet vernietigd, omdat de teekenaar (fraaie paradox!) iemand is die „geen
vlieg kwaad zal doen". Wanneer de humor van Jo
Spier werkelijk een gericht kon worden, zou hij aanstonds van De Telegraaf zijn conge krijgen; nu weet
de directie van dit plooibare dagblad voldoende in
welk een gewatteerde onschuld deze damascener kling
is gebed, en dat zij door Spier alleen maar abonnes
kan winnen.
Zooals de teekenstifi van Spier een onnavolgbare verfijning van het conventioneele is, zoo is zijn humor de
even oorspronkelijke „verfijning tot gezond verstand"
van het burgerlijk fatsoen. Aan het werk van Spier
blijkt, dat „de waarheid zeggen" niemand choqueert,
wanneer men de illusie van een verzonnen situatie
maar goed volhoudt en zoodoende de bittere consequenties meteen wegneemt; in dit opzicht is Spier,
hoe vreemd ook het moge klinken, de gelijke van den
Duitschen philosoof, die veertig jaar over de waarheid
en de objectiviteit heeft nagedacht om Hitler te kunnen „verstaan" . . . en dit laatste alweer met een betrekkelijk goed geweten. Het publiek wil zelfs, dat op
deze manier, in het uurtje van ontspanning, over de
„waarheid" wordt gesproken, om in de uren van den
ernst met des te meer volharding en kortzichtigheid
te kunnen opgaan in de „onwaarheden'', die humoristen en philosophen aan de kaak stellen; het geniet

Jo Spier, maar het geniet de volgende minuut ook
prof. Casimir. Hoe verschillend hun temperament en
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karakter ook moge zijn, hun sociale task is dikwijls
dezelfde: in het voorbijgaan te prikkelen zonder te
schokken. Zoo ziet men, hoe de individualiteit onder
een bepaalden gezichtshoek wegvalt tegenover het
collectieve effect.
Door deze onrechtvaardige redeneering wil ik Jo
Spier allerminst beleedigen; ik behoor tot degenen,
die van zijn werk genieten en die er het gericht in leggen, dat hij zelf vermijdt; maar ik ben er tevens heilig
van overtuigd, dat ook prof. Casimir een bewonderaar is van Jo Spier. Die tweeledigheid mag men niet
voorbijzien, wil men begrijpen, waarom Spier een
bijzonder artist kan zijn en tevens een attractie voor
De Telegraaf. Humor en ernst hebben dezelfde werking op den Europeeschen mensch der vergevorderde
civilisatie, mits zij zich er van onthouden onbeschaamd
aanmatigend en grof te zijn: zij leiden af, zij verstrooien, en de subtielste lijn van den japaniseerenden
schertser paart zich aan het weldenkendst-stichtelijkst
woord om het Nederlandsche gezin te helpen den
Zondagmorgen door te komen. Moeten wij er ons
dan nog over verbazen, dat de vraag naar preeken
vermindert? Jo Spier is op zijn manier ook predikant;
vandaar waarschijnlijk zijn succes als geeselaar van de
zonden des yolks, vandaar de voile kerken die hij
trekt, joist door den toeloop van gekapittelde zondaars; want zonder zondaars geen predikanten en
evenmin humoristen.
1935
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PAAPSCHE SYMPATHIEEN

D

E schrijvers van litteratuurgeschiedenissen, de

scheppers en onderhouders dus van de litteraire tradities, zijn gewoonlijk niet wat men
noemt groote geesten; hun talent is meestal in hoofdzaak administratief, in het dagelijksch Leven zijn zij leeraren, professoren of renteniers. Nu vraagt men zich
doorgaans af, in hoeverre zij de verhoudingen en groepeeringen van een verleden periode „juist" hebben
weergegeven, of zij al dan niet correct hebben geadministreerd. Eigenlijk is die methode zeer ondoelontreffend, omdat men aan het accountantsonderzoek naar de
betrouwbaarheid der litteraire administratie een andere
vraag vooraf moet laten gaan en wel deze: waarvoor
hebben de litteratuurhistorici de litteratuur noodig? Er
behoeft immers niet aan getwijfeld te worden, dat zij
met de litteratuur iets willen, dat niet in het wezen der
litteratuur zelfligt opgesloten; zij willen b.v. noch van
de litteratuur genieten, noch door haar gerevolutioneerd worden, noch vermaak uit haar puren; een klein
verschil van meening met papa bij de keuze van het
studievak ... en zij hadden niet de schoone letteren,
maar laat ons zeggen het romeinsch recht of de vroege
middeleeuwen als administratieobject geprefereerd.
Beziet men de litteraire tradities onder dezen gezichtshoek, dan komen allerlei problemen naar voren, waarover men te zelden hoort spreken; to zelden, want zij
zijn van niet minder belang voor de wetenschap dan
mejuffrouw Mathilde, die Perk geinspireerd heeft tot
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zijn onsterfelijke sonnetten. Als men eenmaal in die
richting gaat mediteeren, komt men tot de zonderlingste vermoedens. Het zou, om een voorbeeld te nemen,
mogelijk zijn, dat de gansche litteraire traditie een product was van litteratuur-ambtenaren en dat, met andere woorden, de litteratuurgeschiedenis eigenlijk
meer de geschiedenis van ambtenaren dan van groote
geesten presenteerde. Het zou, om verder te droomen,
tevens mogelijk zijn, dat deze ambtenaren, zooals alle
ambtenaren, waren geschapen om het publiek van
dienst te zijn achter een loket; deze speciale litteratuurbeambten zouden dan kunnen zijn aangesteld, om het
publiek, dat een litteratuur noodig heeft met een uitgebreid apparaat van meesternamen en (dientengevolge)
meesterwerken, van die litteratuur te voorzien; daaruit (wij droomen nog !) zou dan weer te verklaren zijn
het groote aantal loketten (voor romantische, realistische, humoristische, tendentieuze e.a. litteratuursoorten) ; men ziet dat immers ook wel op de postkantoren,
waar men, om het publiek zooveel als doenlijk te gerieven, den verkoop van postzegels heeft gescheiden
van het ouderdomspensioen. Gevaarlijkste hypotheses
het zou zelfs mogelijk zijn, dat er zonder litteratuurhistorici in het geheel geen litteraire traditie zou bestaan ! Gesteld, dat op een zeker oogenblik het groote
publiek tot het inzicht kwam, dat men zonder litteraire
traditie niet sterft en zelfs niet ziek wordt: een volkomen verdwijnen van den litterairen ambtenarenstand,
met inbegrip van het bijbehoorende bloeiende societeitswezen zou allerminst uitgesloten zijn!
Omdat ik geen haast heb met het ontwaken uit dezen
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boozen droom der cynische cultuurloosheid, wend ik
mij tot de ten onzent zoo uitermate beroemde Beweging van Tachtig. Ilc gevoel eenige nieuwsgierigheid
naar het effect van mijn hypothese, toegepast op dit
cultuurmonument, waarvan men gerust kan zeggen,
dat het tegenwoordig reeds door den Staat en het Onderwijs wordt gesanctioneerd, ook al heeft het nog altijd een schemerig contact met het „heden", zoolang
Willem Kloos nog in de Regentesselaan woont en Albert Verwey den superieuren schoolmeester speelt te
Leiden. Dit contact echter wordt ieder jaar geringer;
de Beweging van Tachtig is onwrikbaar historisch, is
examenstof geworden; men kan haar niet meer elimineeren, zonder alle litteraire paedagogen tot vertwijfeling te brengen; velen onder hen zouden werkelijk
niet weten, waar zij met hun stralend gezicht heen
moesten, als men de Beweging van Tachtig ophief, gelijk de Tachtigers eens met allerlei andere bewegingen
hebben gedaan, tot vertwijfeling van de toenmalige
paedagogen. Van deze en dergelijke ambtenaren kan
men dus moeilijk anders verwachten, dan dat zij de traditie van Tachtig met energie zullen trachten te handhaven, nu zij eenmaal met vlijt is opgebouwd. Het
meerendeel der tegenwoordige litteratuurgeschiedenissen draait om Tachtig; daar zet een daverend klaroengeschal in dat zachtjes uitsterft naar het „heden"
toe; „een nieuwe lente en een nieuw geluid" ! dat had
Jan te Winkel ook niet gedacht !
De ambtenaren hebben dus ruimschoots hun plicht
gedaan; zij hebben Nederland een letterkunde bezorgd, die vol is van namen en titels, waarmee men de
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toekomstige staatsburgers op de eindexamens danig
kan belasten. Hoeveel van die namen en titels al met
Potgieter en Jan ten Brink in het gezellige familiegraf
der aloude nederlandsche letteren is bijgezet daarnaar moet men de ambtenaren niet te veel vragen. Immers het is uiterst pijnlijk: nauwelijks heeft de Beweging van Tachtig haar vaste historische traditie gekregen, of die traditie blijkt al op den dood te berusten!
Wat leest men nog van Tachtig, zonder dat men den
nagalm van het museum hoort? Wat is er van het
sterrenleger overgebleven? 1k doel hier niet eens op de
vele werken, die de Tachtigers na hun eigen dood geschreven hebben, ik doel op de echte, beroemde monumenten, op de Mathilde, op Iris, op de grootste helft
van Gorter's Mei, op de critieken en zelfs op de sonnetten van Kloos, op Johannes Viator en de gansche
productie van den onhelderen Frederik van Eeden;
ik zwijg verder over onnoozele (en niettemin in alle litteratuurboeken ijverig voortgekweekte) mislukkingen
als dr. Hein Boeken, waaraan men geen woord zou
willen verspillen, ik zwijg ook over alle „bijwagens"
met hun speciale Nieuwe-Gids-jargon; en ik verzwijg
niet, dat ik in de scheldcritieken van Van Deyssel altijd
nog wel pleizier heb, evenals in sommige prozastukken van Van Looy, al is het pleizier volstrekt niet bijzonder groot (en houd van het Proza benevens de
floeptuiterige drillen van den „schilder" Van Looy-opzijn-Paaschbest ben ik langzamerhand bepaald gaan
haten!). Men bespare mij het detailleeren, dat ieder
voor zichzelf kan doen; want kort en goed: zet men
het geheele menu van Tachtig aan een niet vooraf door
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litteratuurtradities opgewarmden vreemdeling voor,
in de vertaling van zijn land, dan zal hij bitter weinig
vinden van het genie en misschien niet eens extra veel
van het talent. Hij zal, om beleefd to blijven, een menigte excuses moeten bijeenrapen, b.v. over den „tand
des tijds'', die aan alles immers bestendig knaagt, zelfs
aan zulke soliede menschen als Potgieter en Verwey;
hij zal zich ook rijkelijk kunnen bezinnen op de onvertaalbare schoonheden der onvertaalbare poezie; maar
intusschen zal hij zich toch tamelijk vervelen. En hoe
pijnlijk voor het groote orkest van Tachtig wordt de
situatie, als men hem daarna Multatuli in handen
geeft, die bijna nergens dateert en de Groote Beweging
in ouderdom verre overtreft! Inderdaad, het pijnlijke
aan de Beweging van Tachtig is niet, dat zij historisch
is geworden, want dat is het lot van alle dingen, waaraan ook een Pascal en een Dostojewski niet ontsnappen; het uitermate pijnlijke is, dat zij zoo snel historisch is geworden en dat haar „waarheden" in minder
dan geen tijd het voorkomen van schoolmeesterswijsheid hebben gekregen. De reden? De Beweging van
Tachtig was een artistenrevolutie, met alle beperkte
verdiensten, maar ook met alle bekrompenheid van
zulk een revolutie; voorzoover zij „algemeen-menschelijk" Wilde zijn, verdronk zij in sociaal dilettantisme en religieuze vaagheden a la Van Eeden; en voor
alles was zij in haar enorme zelfvoldaanheid provinciaal, juist daar, waar zij door haar introductie van
buitenlandsche genieEn het europeesch peil dacht to
bereiken. Tachtig versloeg een bepaald snort hollandsch provincialisme, ongetwijfeld, en alle eer!
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maar het is een dwaling temeenen, dat men door provincialen te verslaan zelf cosmopoliet wordt; men loopt,
joist na zulk een overwinning op minderwaardigen, het
grootste gevaar, zelf super-provinciaal te worden, omdat men in de triomfroes van het bereikteniet meervoelt,
hoe inferieur de tegenstander wel geweest is. Tegenover
Multatuli —men kan het niet genoeg herhalen, ook al
worth het monotoon —had een Van Deyssel niets, maar
dan ook niets te beweren, behalve dan dat Multatuli
niet artistiek genoeg had geschreven ! en dat hij het profanum vulgus tot wanbegrip had gebracht! De provinciale artistenrevolutie had alleen welwillendheid over voor
den man, in Wiens schaduw zij niet kon staan en zij
vereerde de Goncourts ! Het gevolg : de traditie van Tachtig is gevestigd en vrijwel morsdood, de traditie van
Multatuli moet nog altijd worden vastgelegd, omdat
hij nog altijd van mensch tot mensch spreekt, zonder
de tusschenkomst der ambtenaren.
De traditie van Tachtig kan dos alleen gehandhaafd
blijven, wanneer men over haar blijft schrijven in den
provincialen trant, die in onze litteratuurboeken gebruikelijk is, wanneer men blijft volharden in de autarkie der nederlandsche letterkunde; schrijft men over
haar, zooals Heinrich Heine eens in Die Romantische
Schule over de duitsche letterkunde, d.w.z. als een
Europeaan over zijn geboorteprovincie, dan zal men
vanzelf breken met die traditie en breken met de ambtenaren, die belang bij haar hebben om de vele namen
en werken, zonder daarom haar betrekkelijke qualiteiten te vergeten. Over een der gebroeders Schlegel
schreef Heine b.v. het volgende:
5
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„Seine Bertihmtheit erlangte Herr A. W. von Schlegel
eigentlich nur durch die unerhOrte Keckheit womit
er die vorhandenen literarischen Autoritaten angrifE
Er riss die Lorbeerkranze von den alten Periicken and
erregte bei dieser Gelegenheit viel Puderstaub. Sein
Ruhm ist eine natiirliche Tochter des Skandals.”
Het komt mij voor, dat Heine, zij het dan met de
zachte ironie van den man, die verder gezien heeft dan
de provincie Duitschland, aan zijn Van Deyssel toch de
eer geeft, die hem toekomt: oude pruiken te hebben
ontluisterd. „Die Beforderung der Eleganz ist ein
Hauptverdienst des Herren Schlegel'', zegt hij elders;
men lette op de eerlijke erkenning der verdienstelijkheid (een bepaalde plompheid is hier te lande na Tachtig werkelijk niet meer mogelijk !), men lette daarna
op de europeesche ironie van het woord „Hauptverdienst" . . . Maar het is waar: de stijl, waarin Heine
over de letterkunde schrijft, is (zooals zijn uitgever
Hermann Friedemann verontschuldigend opmerkt)
„feuilletonistisch”; of anders gezegd, de heer Heinrich.
Heine heeft het nog niet gebracht tot het lidmaatschap van de litteraire ambtenaren-sociEteit, die in de
eerste plaats prijs stelt op een dichtbevolkte, rijkgeschakeerde litteratuur; de heer Heinrich Heine behoort
nog tot degenen, die zich de weelde kunnen veroorloven, weinig schrijvers te beminnen en veel schrijvers
te caricaturiseeren, en zulk. een „recht op weinigen" is
onvereenigbaar met het lidmaatschap der sociEteit.
„Feuilletonistisch” als Heine schreef ook Multatuli;
„feuilletonistisch” noemen de heeren Friedemann c.s.
alle lichte, speelsche schrifturen over „zware" onder66

werpen, waarover zij zelf alleen „zwaar" kunnen
schrijven, van dichtbij betastend, met myopen-oogen
knipperend, moeizaam zich optrekkend aan al die
geweldige reputaties, en verbitterd op het „feuilleton", het verdoemd-respectlooze, het arrogant.
is
.. .
Er is een man van Tachtig, waarover men zeer zelden
hoort spreken; in de schoolboekjes komt hij niet voor,
in de handboeken komt hij even voor, maar naar voren
komt hij nergens. Zijn naain alleen al is een beleediging
aan het adres van een bekend officieel gezelschap; hij
heet Willem Paap en was een jaar redacteur van de
Nieuwe Gids; maar, schrijft prof. dr. J. Prinsen, een fameus traditiekweekertje in den tuin van de taalvernieuwers, jolig van aard en vlot in den omgang, „Paap (die
overigens niets van beteekenis gepresteerd heeft) ging
reeds in ' 86 uit de Redactie." En na op deze afdoende
wijze Paap in een hoek te hebben gezet, gaat de heer
Prinsen voort volgens de hem eigen jolige methode
het menu van Kloos, Van Deyssel, etc. te serveeren. (Er
is, dit tusschen haakjes, geen joliger handboek over de
nederlandsche letterkunde dan dat van Prinsen; het is
buitengewoon vulgair, maar ook buitengewoon jolig
geschreven; kortom, zooiets noem ilc nu feuilletonistisch). De door Prinsen in een hoek gezette Paap ging
echter niet voor niets uit de redactie; waarom hij het
deed, daarvan getuigt een bijzonder merkwaardig
boek, dat de jolige geleerde, waarschijnlijk niet uit onwetendheid, tactvol verzweeg en onderbracht bij het
„niets van beteekenis" : VincentHaman. Het maakte des67

tijds eenigen opgang als roman a clef en verdween toen
weer spoorloos uit de litteratuur, terwijl de Mathilde en
De zee, de zee klotst voort in eindelooze doming tot examenvragen werden gebombardeerd; ook Willem
Paap verdween achter de granieten figuren der echte
mannen van Tachtig, om hoogstens nog eens als „bijwagen" herdacht te worden. Om oprecht te zijn en
den heer Prinsen weer eenigszins te gerieven, wil ik op
deze plaats aanstonds vermelden, dat Paap in de rest
van zijn litterair Leven geen moeite heeft gespaard, om
het „niets van beteekenis" waar te maken; hij schreef
een middelmatigen roman in den stijl des tijds, Jeanne
Collette, nog een roman, Max Dannenberg, waarin over
de polyandrie wordt gezeurd, een drama, Koningsrecht, in Multatulivorm, een banale „aanklacht" De
Kapelaan van Liestermonde, die wel op den index zal
staan, maar die alleen maar geschikt is, om gedoofde
sympathieen voor het katholicisme te doen herleven,
en nog een „aanklacht", Doodsklok van het Damrak,
niet minder banaal, maar thans de beursspeculatie betreffende. In al die werken vindt men van den Paap,
die Vincent Haman schreef, vrijwel niets anders terug
dan een multatuliaansche haat en een multatuliaansch
idealisme, die op zichzelf nog niet voldoende zijn om
een belangrijk schrijver te maken; als Multatuli in
onze oogen een groot man is, dan is hij het ondanks
zijn talrijke zwakheden, en als Paap in die zwakheden
de grootheid van Multatuli ziet, interesseert hij ons
evenmin als dr. Hein Boeken. Vincentilaman, zou men
misschien kunnen zeggen, is Paap meer ontsnapt, dan
dat dat hij het schreef met het geformuleerde bewustzijn
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van wat zijn document waard was; het is een boek,
waarin de satyre op Tachtig zoo hatelijk-persoonlijk,
maar tegelijk zoo beheerscht en doeltreffend is, dat men
volstrekt Been sleutel noodig heeft om aan de verbeten
waarheid van die satyre direct te g;elooven; terwij1 het
aan de nagedachtenis van Multatuli is opgedragen, is
het van Paap's boeken het eenige, dat naast en onafhankelijk van Multatuli zijn bestaansrecht volledig behoudt; het spreekt voor zichzelf, ook als men van
Multatuli als peet en Tachtig als „beweging” nooit heeft
gehoord. Daarom acht prof. Prinsen het waarschijnlijk
van belang voor zijn pleegkinderen om het dood te
zwijgen.
Er is niets zoo fnuikend voor een met groot lawaai opgezette beweging als de satyre van den tijdgenoot, die de
beweging van nabij heeft gevolgd en niettemin afstand
tot haar kan nemen. De tijdgenoot, die een scherpen
blik heeft, kan Bingen observeeren, die (ten eerste) door
de kolossen van de onderhavige beweging zorgvuldig
op den achtergrond worden gehou den en (ten tweede)
voor den observator der volgende generaties dikwijls
niet meer zijn te achterhalen; vandaar, dat de kolossen
Bit snort tijdgenooten zoo spoedig mogelijk onschadelijk trachten te maken door hem schouderophalend als
hun nar te presenteeren. „Het is maar een satyre" : in
Bien toon heb ik vroeger altijd over VincentHaman hooren spreken, niet wetend, dat de nar Paap eens mijn vermoedens over Tachtig compleet zo u bevestigen.Vincent
Haman, zei men, was Lodewijk van Deyssel; maar het
lag voor de hand (waarom? voor welke hand?), dat Van
Deyssel hier als misvormde caricatuur werd opgevoerd,
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terwiji hij natuurlijk (waarom? volgens Welke natuur?)
een veel belangrijker persoonlijkheid was geweest (of
nog was; maar zelfs de hevigste bewonderaars spraken
± 192o over de Tachtigers reeds als overledenen). I
geloofde dat destijds grif, omdat ik nog aan de litteratuur
geloofde; nil geloof ik niets weer van die redeneering.
Ongetwijfeld geeft Paap in de figuur van Haman een
satyre, als men wil een caricatuur; en voor mijn part is
Haman niet eens te identificeeren met welken bonze van
Tachtig ook, is hij alleen maar de satyre op den aestheet,
op het hybridische acteurspersonage, dat onder den
naam „kunstenaar" met woorden jongleert; maar men
vergist zich, als men meent, dat de satyre (mits zij goed
is ! en dat is Paap's satyre!) de persoonlijkheid van het
slachtoffer kleineert. Het ongeluk voor aestheten a la
Vincent Haman is joist, dat zij pas door de satyre, die
alle officieele hokus pokus weglacht, tot hun menschelijke proporties worden teruggebracht, omdat zij in de
traditie bestendig boven hun stand leven; zij kunnen de
caricatuur niet velen, omdat die hun compromitteerendste eigenschappen, hun „struggle for highlife", hun
„Schauspielerei" voor de stalles der ontwikkelde bourgeoisie, genadeloos onthult. Een werkelijk belangrijke
persoonlijkheid zal vanzelfaan de satyre weerstand bieden; hij zal zelf mee kunnen lachen, omdat een scherpe
opmerker zooveel oppervlakte aan hem wist te ontdekken; maar de ontmaskerde comediant lacht hoogstens
als een Boer die kiespijn heeft en is voor de rest van
zijn leven beladen met rancune jegens den satyr, die
zijn deftige toga zoo schandelijk uit de plooi bracht.
Ilc noemde hierboven Heinrich Heine. Tusschen de
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wijze, waarop Heine zijn litteraire tijdgenooten karakteriseert, en die, waarop Paap het comediantendom in
de Beweging van Tachtig aantast, bestaat een opvallende overeenkomst. Zij dooden beide door juist die
bijzonderheden Haar voren te brengen, waaraan een
„litteraire figuur" onvermijdelijk sterft, als zij niet nog
iets meer is dan litteratuur alleen; zij hebben geen van
beiden respect voor de litteraire camouflage van leegheid en onbeduidendheid, het navertellen en het vertalen, waarmee zoovele reputati.es (de Schlegels, de
Boekens en Kloozen) in de hoogte moeten worden gevijzeld; zij zijn beide onmiddellijk persoonlijk, met
voorbijgaan van de officieele statiLons, waar de ambtenaren der traditie eerbiedig halt plegen te houden.
Vandaar, dat men Heine's Romantische Schule en Geschichte der Religion and Philosophie in Deutschland, die
bijna honderd jaar oud zijn, leest, alsofzij gisteren werden geschreven; men ontdekt in. de marionetten der
Heilige Alliantie dadelijk de poppen van Hitler; men
ziet hen loopen, men hoort het kraken der Haden,
wanneer zij buigingen maken, men ruikt den wierook,
waaraan de „Duitsche Christenen" zich blijkbaar in
een eeuw niet zat hebben kunnen snuiven in dienst van
een minder welriekend conformisme; want Heine
schreef over menschen en menschelijke eigenschappen,
zonder er acht op te slaan, of daarmee waardevolle tradities en druk converseerende bewegingen werden getorpedeerd. Zoo is het ook met Vincent Haman; nu,
veertig jaar, nadat de roman opgang maakte als schandaaltje, ontdekken wij, die bij het gauister-van-wieis-dat-nou-en-wie-is-dat geen enkel belang meer heb71

ben, dat wij Vincent Haman, en de oude Godevaert
Haman, en den Homerus vlooienden professor Luzac
kennen uit eigen aanschouwing, als menschen van het
jaar 1933. Als ik geloovig was, zou ik hier speciaal
een snort goddelijke gerechtigheid willen vaststellen:
schrijvers als Heine en Paap, die het litteraire jargon en
daarmee het belangstellende groote publiek hebben
versmaad, die hoogstens als enfant terrible werden
getolereerd en als vermaaksobject genuttigd, mogen
twee- of driehonderd jaar later het handboekengraf in
dan de officieele bonzen met de officieele namen. Wie
leest nog de Schlegels, of Tieck, of Ifiland; en wie verveelt zich niet hevig bij het „Iyrisch proza" van Van
Deyssel of Arij Prins? maar op Heine's „feuilletons" en
Paap's „caricaturen" heeft de tijd nog niet den minsten
vat gehad .. .
In het type Vincent Haman heeft Paap een romanfiguur geschapen, die men vergeefs in welken roman
van Tachtig ook zal zoeken. Hij heeft den aestheet bovendien niet te kort gedaan, maar hem de voile mast
gegeven in alle opzichten; daarom werkt zijn satyre
niet als een grove grap, maar als een vonnis. Vincent
Haman is brillant, hij heeft veel talent, hij heeft zelfs
een constant verlangen, om over zijn brine en talent
heen te komen; vergeleken bij zijn navertellende en
bloemlezende voorvaderen heeft hij de beweeglijkheid van het genie; temidden van zijn wauwelende,
vroegrijpe, maar nauwelijks-geboren mede-litteratoren is hij een wonder van oorspronkelijkheid. Dit alles
laat Paap zoo eerlijk mogelijk uitko men, om des te
scherper te kunnen zijn in zijn requisitoir: wat de ta72

lentvolle Vincent ook aanraakt, het wordt dor en
onvruchtbaar, het wordt comedic en zwendel, het
wordt . . . litteratuur. Acteur is Vincent Haman van
zijn prille kinderjaren af; hij speelt zijn talent voor een
publiek, hij weet te vroeg, dat hij talent heeft, hij gaat
er half-bewust mee om als met een handleiding voor
de roulette; en daarom wordt hij het slachtoffer van
zijn talent, dat hem niet vermag te redden van acteursnoodlot: den volslagen ridiculen „,ouden dag", met de
geverfde artistenharen en de jeugdige maniertjes als
sieraad van een impotent karkas. Karmasinoff uit De
Demonen . . . ik aarzel geen oogenblik de vergelijking
te maken; Vincent Haman staat op het peil van een figuur van Dostojewski, al is het clan ook een bijfiguur
(een Iwan Karamasoff zou order Paap's harden waarschijnlijk familie van den kapelaan van Liestermonde
zijn geworden); hij verheft zich in ieder geval
verre boven het „petit-faitalisme" der Tachtigers, de
peuterigheid van Van Deyssel's Ben Liefde, de meewarigheid van van Eeden's Koele Meren des Doods. Als
zoodanig werd hij gevaarlijk voor het gemiddelde
der nederlandsche letterkunde en haar ambtenaren en
dus uit de traditie verbannen; een lot, dat hij gedeeld
heeft met Nescio en Willem Elsschot. Overschreeuwd
door Querido en Felix Timmermans . . . wel zijn de
Nederlanders specialiteiten in het „wegwerken” van
hun zeldzame vertaalbare auteurs !
Niemand intusschen schijnt gemerkt te hebben, dat
met het verschijnen van Vincent Haman de Beweging
van Tachtig onherstelbaar was gecompromitteerd!
Men is voortgegaan met de traditioneele overschatting
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der artistenrevolutie, alsof er niets was gebeurd. Niemand heeft blijkbaar de partij gekozen van Esther Luzac, de vrouw, die door Paap zeer zuiver tegenover
den talentvollen comediant Haman wordt gesteld.
Hoewel zij „artistieke neigingen heeft" en zelf schildert, is zij vrijwel de eenige in het gezelschap van litteraire krukken, die niet gebiologeerd wordt door de
uiterlijke schittering van Vincent en niet haar schilderwerk perse belangrijker acht dan een fietstochtje. De
keuze van dit tegenwicht bewijst mij ten overvloede
nog eens, dat Paap het verstarde kunstenaarstype van
Tachtig doorzag; had hij het niet doorzien, dan had hij
nooit een Esther Luzac, een „gewone" vrouw, als zijn
positieve waarde naar voren kunnen brengen. Terwijl
Vincent en zijn geringere trawanten lang krampachtige puberteitsallures houden, om dan na eenige
stuiptrekkingen plotseling in de seniliteit van het arrivisme onder to gaan, is Esther Luzac de eenige volwassene in een milieu van twee stumperige generaties
nederlandsche cultuur; dank zij haar gezonde instincten, die overigens door Paap zeer bescheiden verheerlijkt worden, ontsnapt zij aan de atmosfeer van en om
Vincent, waarin zij met den humoristischen kijk van
een half-geinteresseerde toch blijft leven. Er is een on.sterflijke scene in den roman: Vincent gaat in avondtoilet zijn aesthetische liefdesverklaring offreeren aan
Esther en wordt bijna omvergeloopen door haar
grooten hond; het verloren-gaan van het avondtoilet-effect (waarbij later nog komt, dat de kachel
onder de dedaratie uit is) doet ook de gevoelens
van Vincent verloren gaan. Het is een scene, waarin
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men naar symboliek niet lang behoeft te zoeken!
En om deze twee, Vincent den talentvolle en Esther de
„gewone”, bewegen zich dan al die kostelijke mirakeltjes, de helden der letterkunde; de bedaarde en beschaafde ouderen, de oproerige en rumoerige jongeren, aanvankelijk in het heftigst conflict, later . . . ach
ja, hoe gaat dat, later! Men wordt als jongere ook eens
geoculeerd op den eeuwenouden stam der Maerlants,
Vondels en ten Brinken; de ouderen hebben dan iets
„geleerd" van de jeugd, de jeugd heeft ingezien, dat de
ouderen toch ook hun verdiensten hadden; men sluit
zich aaneen, om andere jongeren te verachten, die op
hun beurt etc.; het tafereel is niet erg verheffend, maar
het is door Paap als een jammerlijke waarachtigheid
geteekend. Het is een van de qualiteiten van zijn bock,
dat hij zich geen moment laat verblinden door de accidenteele verschilletjes tusschen de oudere en de jongere generatie; die verschilletjes in taalgebruik, in
standpunt tegenover de kunst, in litteraire manieren,
waarover de provinciale litteratuurhistorici altijd zulk
een ophef maken en waarop de geprononceerde caesuur in onze handboeken omstreeks het jaar '8o berust.
Alles komt terecht; dat wist papa Godevaert Haman,
die van rust en vrede hield en de heftige uitlatingen van
zijn zoon Vincent betreurde, ook al: „Waarom dat
heftig geschrijf? Zij alien zouderi later in de vaderlandsche chrestomathieen als een vri.endenkring bij elkander komen te staan; waarom dan nu die hartstocht?"
Inmiddels staan „zij alien'', die men mag vermoeden
achter de Hamans, de Moree's en de Van Wheele's, bij
elkander in de vaderlandsche chrestomathian, als
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groepen wasfiguren in een panopticum, de een met
dit, de ander met dat emblee m, maar alien roerloos en
verstijfd . . . Het slot van Vincent Haman is een diner
van de oudere en de jongere generatie samen; zulke
diners zijn geen fantasieproducten, ik herinner mij het
Stern-diner. Oud en jong hebben elkaar eindelijk gevonden in de weldadige atmosfeer der algemeene middelmatigheid, waarin men elkaar, roomsch of onroomsch, in de nederlandsche letterkunde altijd vindt;
overal borrelt de vergevensgezindheid uit den grond,
men toast in elkaars jargon, men weet nu vast, eens
en voor goed, dat men als letterkundigen samenwerking behoeft en gezelligheid. „En de monden aten van
de rozijnentrosjes der schalen, en de monden spraken
uit de gedachtenvelden der hoofden. Van wat Moree,
nu hij Virgilius uit had, vertalen zou, spraken ze. En
Moree zei van Ovidius. En van wat hij vertalen zou
als hij Ovidius uit had, spraken ze. En Moree zei van
Horatius. En van wat De Milde nu hij Dante uit had,
vertalen zou, spraken ze. En de Milde zei van Petrarca.
En wat hij vertalen zou als hij Petrarca uit had, spraken
ze. En de Milde zei van Ariosto. En van Ruygrok's
woordkunst-vertaling van Shakespeare spraken ze. En
van of Hamlet krankzinnig was of niet, spraken ze,
toen hij zoo raar deed bij de gemoedelijkheden dezer
wereld."
De rust, de vrede en de verbroedering van dit „spraken ze" . . . „spraken ze" is treffend, en ontroerend
tevens. Het is, als hoort men de P.E.N.-Club en de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde regelmatig ademhalen, jong en oud in hetzelfde vredige,
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broederlijke tempo; het is, als ziet men de portretten
in de chrestomathieEn, van Roemer Visscher tot Anthonie Donker, waar de jongens onder de letterkundeles snorren en brillen op teekenen; het is, als weet men
nu, waarom aan Hamlet-Paap door ambtenaren van
alle kategorieEn een paspoort wordt geweigerd.
1933
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NAAR EEN „CONCERTGEBOUW"
VOOR DE FILMKUNST?

Het volgende opstel schreef iknaar aanleidingvan me/n afireden als redacteur van bet *schrift „Filmliga" . Aangezien
bet, ook 4 dozen herdruk in boekvorm, niet los to maken
is van bet „geval", geef ik den tekst van 1932 onveranderd
weer, behoudens eenige bekorting.
ANDACHTIGEN lezers zal het niet zijn ontgaan, dat er sedert eenigen tijd een nieuwe
controverse in de filmcritiek is ontstaan; aandachtiger lezers is het misschien zelfs opgevallen, dat
deze controverse zich ook in de kolommen van Filmliga langzamerhand heeft toegespitst, zij het dan ook
gewoonlijk in meer „bijzakelijken" worm. De aandachtigste lezer zal zelfs hebben geconstateerd, dat
men zich moeilijk twee uiteenloopender beschouwingen over vermaarde films voor den geest kan halen, dan die van mr. Henrik Scholte over Shanghai
Express van Joseph von Sternberg en van schrijver
dezes over Stiirme der Leidenschaftvan Robert Siodmak.
In groote trekken komt de tegenstelling op het volgende neer:
Zoowel Shanghai Express van Joseph von Sternberg
als Stiirme der Leidenschaft zijn films met een slecht
scenario; die scenario's ontloopen elkaar in draakachtigheid zelfs heel weinig. Beide films zijn door
erkende experts op filmtechnisch gebied gemaakt, en
volstrekt niet zonder degelijke vakkennis. Beide criti78

ci, de heeren Scholte en ter Braak, erkennen de slechte
scenario's en de degelijke vakkennis. Tot dusver klopt
alles. Nu echter springt de controverse onverwachts
te voorschijn: de heer Scholte wordt lyrisch, de andere
man wordt ironisch; no. z bejubelt von Sternberg, no. 2
verafschuwt Siodmak; de eene redacteur van Filmliga is blij met zijn draakachtige, maar goedgemaakte
film, de andere redacteur haalt zich allerlei muizenissen in het hoofd, omdat hij zich am zijn goedgemaakten draak ergert. En de lezer, die naar objectieve voorlichting verlangt, schudt het wijze hoofd. Het wordt
dus tijd om zaken te doen en de kaarten open te leggen.
De kardinale vraag, waarom het bier gaat, laat zich
niet alleen in de filmcritiek gelden. De vraag: is een
film met een slecht scenario (ook al is de „uitvoering"
nog zoo goed) een goede of een. slechte film? is een
vraag, die men algemeener kan formuleeren, meet
formuleeren, om klaren wijn te schenken, en wel als
volgt: In Welke verhouding staan verbeelding en begrip
(als men wil: ontroering en nuchterheid) tot elkaar in
het mengproduct van beiden, dat men met een groot
woord „kunst" pleegt te noemen? Van die algemeener
vraag is het geharrewar over het z.g. „litteraire scenario" niet meer dan een onderdeel.
Nu verkeert de filmkunst, als speciaal onderdeel van
„de" kunst, in bijzondere omstandigheden. Zij is n.l.
nog niet Lang geleden ontdekt. Tien jaar geleden laboreerden wij ijverig aan het Cabinet van Dr. Caligari,
een snort wanhoopspoging, om met scheeve decors
en griezelige menschen een „kunstfilm" te maken in
de Meyrink- of Poe-sfeer; erg best lukte het niet want
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wij beschikten toen ter tijd nog niet over de aesthetische wetten van Poedowkin. Op dit Cabinet
volgden nog vele sympathieke mislukkingen; w ij
zaten in de bioscoop en vonden het niet smadelijk,
dat er zooveel mislukte, want wij wisten niet, dat het
geheel en al mislukt was, omdat wij de speciale aesthetische wetten van de filmkunst nog niet hadden.
(Tegenwoordig zou ons dat niet meer overkomen!)
Maar op een zeker oogenblik werden dan eindelijk
die wetten ontdekt. De Nederlandsche Filmliga werd
opgericht; ieder seizoen kwam er meer filmkennis,
met die kennis kwamen de wetten het land binnenstroomen. Het heele proces kostte nogal tijd; de andere
kunsten hadden hun wetten, zelfs hun grondwet al,
terwijl de filmkunst in fatsoenlijke kringen niet eens
als kunst werd erkend! Maar eindelijk was het dan
zoover. De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 's lands deftigste en ernstigste dagblad, schiep een rubriek, Filmkunst, waarin de Liga-beginselen openbaar werden beleden. Toen was de filmkunst officieel aanvaard, want
de dagbladpers is de openbare meening. De gevonden
ofgeimporteerde aesthetische wetten waren voldoende,
am het nieuwe kunstbedrijf een soliede basis to garandeeren; niet Langer was de film een kunstvorm, naar
wier uitdrukkingsmogelijkheden werd gezocht, neen,
die mogelijkheden waren dubbel en dwars gevonden.
Niets scheidde meer de filmkunstvan haar wettige zusteren. Het verschil tusschen Goethe en Poedowkin is tot
een onbeduidend chronologisch verschil gereduceerd.
Inderdaad: wir haben es herrlich weft gebracht! Maar
tegelijkertijd zijn wij toch zoo vrij, onze oogen eens
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uit te wrijven! Want hoe nu? hebben wij den strijd
voor de film gestreden en diepzinnige boekjes over
De Absolute Film geschreven, om „het best bereikbare gemiddelde" (Scholte noemt het zoo) van een
zekeren beer Joseph von Sternberg te gaan verdedigen? Is, m.a.w., de strijd voor de film een strijd geweest voor een dragelijke mediocriteit? Hebben wij
destijds de Filmliga opgericht, om duizend-en-een
specialiteiten in montage en wat niet al te gaan verheerlijken? . . . Het schijnt werkelijk zoover gekomen
te zijn, dat men als filmkunstenaar rich op bet gebied
van den elders verworpen nonsens alles, maar dan ooh
alles, permitteeren kan! Men is het er, na jaren van onzekerheid, eindelijk over eens geworden, de filmkunst
aan de wetten en de specialiteiten over te laten. Men
heeft afgesproken, stilzwijgend, dat de filmkunstenaar,
mits hij zich behoorlijk en volgens de Ligawetten uitdrukt, niet meer lastig gevallen zal worden, wanneer
hij de belachelijkste commercieele opdrachten met
streelende handigheid uitvoert. Uitgedrukt in de taal
der „litteraire preoccupatie": wie maar lyrisch, vervoerd, magisch, droomend of god-weet-hoe de illusie
van de nonsens weet te suggereeren door een geraffineerde beschrijvingstechniek, zal voor al zijn mediocriteit en nonsens volkomen absolutie ontvangen. De
weg is vrij. Von Sternberg, Siodmak . . . wie volgt?
Men heeft er zoo lang op gehamerd (schrijver dezes
zondert zich allerminst uit), dat de film zijn eigen
vormgeving moest vinden, dat men, nu die vormgeving eenmaal gevonden is, niet meer in staat blijkt zijn
eigen „waarheden" eindelijk eens humoristisch te

gaan bekijken. Wat hebben wij gevonden? Dat de
film een kunst is. Wat wil dat zeggen? Dat wij nu
zoover zijn, als de wereld ten opzichte van litteratuur,
schilderkunst enz. al eeuwen was. Wij hebben de film
ingelijfd bij het betrekkelijk bruikbare vooroordeel
„kunst". . . en zijn bereid te vergeten, dat nu de vraag
gesteld moet worden Haar de grenzen Bier betrekkelijke bruikbaarheid! Die grenzen zijn, nu al, zoo hopeloos overschreden, dat men lyriek verspilt aan een
film als Shanghai-Express, een film vol gerhytmeerde
nonsens, een aardig geschreven thriller, schitterende
„trein"-lectuur . . . men kan de lofprijzingen voortzetten. Maar ook de lofprijzingen hebben hun grenzen
en men moet ook bij het prijzen den goeden smack
niet uit het oog verliezen. Hoor Scholte: „Hij heeft
deze trein liefgehad met de bezeten liefde van een
technicus . . ." „De overwinning van de illusie op het
gegeven, van de film op de litteratuur." „Sternberg,
dictator, filmdroomer, magier in het bereiken van
filmeffecten, heerscht over deze film . . ."
Wij nuchterlingen hebben het tegenwoordig beroerd.
Hoewel wij, evengoed als Welke lyricus ook, sensibel,
zijn, schokjes krijgen bij montage-effecten, koud worden om illusies, gloeien om „het broze China van
bloemenranken, stof en bamboe", zijn wij gedoemd,
onze nuchterheid op den voorgrond te stellen. En
waarom? Omdat wij niet van plan zijn, om der wille
van onze sensibiliteit onze nuchterheid te laten corrumpeeren, omdat wij geen „filmdroomen" wenschen
te verheerlijken, die voor de eerste de beste anecdote
van een „ongevoeligen" gladjanus in puin vallen,
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omdat wij „magiErs" als Sternberg eerst wel eens van
dichterbij zouden willen fixeeren, voor wij hem met
al te groote woorden overstelpen. Omdat wij — en
bier komt het eigenlijk op neer — van een kunstenaar,
die „nuchterheden" gebruikt (zooals daar zijn: menschen, handelingen, conflicten) eischen, dat hij die
„nuchterheden" goed gebruikt. De magier von Sternberg wenscht zich van fatale vrouwen, van verdroomde officieren, van liefde en dood te bedienen; hij is
niet zoo bescheiden en Touter „muzikaal" als Ruttmann, om zich van die gevaarlijke dingen te onthouden; welnu, wil hij au serieux genomen worden,
Ban zal hij zich van die gevaarlijke dingen goed hebben
te bedienen, of anders zullen wij nuchterlingen ons
veroorloven zeer luid om hem te lachen, of ons met
hem te amuseeren, of van tijd tot tijd een beetje van
temperatuur te veranderen, als het erg filmisch wordt.
Alle kunst heeft de consequentie te trekken van de
verbeelding, van het gevoel, maar evenzeer van de
nuchterheid, van het begrip; en door gevoelstirelantijnen gecorrumpeerd begrip is minstens even onverdragelijk (wanneer het zonder humor wordt gecultiveerd), als in begrip verdord gevoel, dat den aestheten
altijd (en terecht) zoo dwars zit!
De onverbiddelijke consequenties van de heerschende
filmkunst-opvattingen worden door Aldous Huxley
zeer juist beschreven in zijn toekomstroman Brave
New Vorld; het zijn de „feelies", de „All-SuperSinging, Synthetic-Talking, Coloured, Stereoscopic
Feelies, with Synchronized Scent-Organ Accompaniment". Daarvoor is geen grein begrip meer noodig,
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men ondergaat slechts den „filmdroom" van den
„magiEr", men huivert, proeft, tast en snuift gewillig
mee, de illusie overwint volkomen het gegeven, de
film volkomen de litteratuur. In deze toekomstwereld zal de nonsens niet meer als nonsens worden
gevoeld, omdat men te apathisch geworden is om
nog Langer zijn verstand te gebruiken. Alles, wat zich
maar behoorlijk laat „aanvoelen", zal den luien
mensch van 400o n. Chr. smaken; en het is te begrijpen, dat een intelligent schrijver als Huxley zich
geroepen achtte, reeds thans de vlijmende satyre op
dit nieuwe, aesthetisch getrainde kuddedier als waarschuwing onder de oogen van zijn tijdgenooten te
brengen.
Inderdaad, het is noodzakelijk in dit stadium de zaken
scherp te stellen; want al dreigen misschien nog niet
aanstonds de „feelies", een Concertgebouw voor de
Heilige Filmkunst zie ik in het naaste verschiet! Wij
zijn op weg naar de „sfeer'', die de Filmliga in haar
strijdbare periode niet kende, omdat zij in negativiteit
haar positieve tack volbracht: de sfeer der Mengelbergsche onaantastbaarheid, der herkenningsblikken,
der ingewijden; kortom naar den Dierbaren Toon,
zooals Greshoff het noemt. Niet aan de honderdste
ouverture Oberon zullen de ingewijden elkaar herkennen, maar aan het duizendste treineffect van Sternberg,
aan den melancholieken glimlach van Clive Brook,
aan de kleinste spatjes van Fischinger; en zij zullen
even gewillig applaudisseeren, als dat van hen door
de bevoegde specialisten gevraagd wordt .. .
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DE JUBILARIS TUSCHINSKI

T

OT de belangrijkste documenten van de
psychologie van den zakenman behooren de
gedenkschriften van den vliegtuigconstructeur Fokker (De Vliegende Hollander) en het jubileum-nu mmer van het Tuschinski-Niews 1932. Onderling zijn zij weer geheel verschillend; maar zij
hebben toch beide een merkwaardige verwantschap,
omdat zij geschreven werden door menschen, voor
wie schrijven slechts een verlengstuk is van het zakenleven. Het woord, het sacrament der dichters, verschijnt hier in zijn volledige primitieve gedaante, van
alle litteraire verfijning gespeend, geboren uit een
mentaliteit, die woorden pleegt te gebruiken als
directe argumenten; wanneer deze „schrijvers" zich
dus iets „herinneren", wanneer zij „terugblikken"
ontpoppen zij zich (hoe kan het anders?) als de zakenlieden van het verleden. Voor een Fokker en een
Tuschinski, menschen van de activiteit, van het Heden,
kan het leven, dat voorbijging, moeilijk iets anders
beteekenen dan een aanloop tot de toekomst, die ligt
te wachten; de schijn-neutraliteit van den historicus
is hun vreemd, want zij hebben geen belang bij een
z.g. objectief bekeken verleden; zien zij om, dan vertellen zij anecdoten („zoo en zoo moeilijk had ik het
destijds") of zij warden sentimenteel („bijna was ik
in die of die situatie bezweken; maar ik leef nog, en
wacht maar . . ."). Terwijl nu Fokker meer geneigd
is tot de grove anecdote, helt de heer Tuschinski bijna
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doorloopend over naar de sentimentaliteit; hetgeen
zich misschien uit de geaardheid van hun bedrijf verklaren laat. Het is iets anders, of men voortdurend aan
het risico van het vliegen is blootgesteld, dan dat men
gansche nachten naar filmsterren zit te turen. Dit laatste was gedurende tien jaren het martelaarschap van
den heer Tuschinski; en het jubileum-nummer van
het Tuschinski-Nieuws brengt dat martelaarschap met
de noodige gevoelsoverdrijving naar voren. Mocht
men dit orgaan klakkeloos gelooven, dan zou de heer
Tuschinski niet anders gedaan hebben dan zich permanent opofferen voor de menschheid, die naar goede
films snakte; nacht aan nacht doorwaakte hij, het kaf
van het koren scheidend, in een rustelooze angstpsychose om de schade, die aan de ziel van „het
publiek" zou kunnen worden toegebracht. Het hangt
er maar van af, hoe men het verleden wenscht te zien!
Het jubileum-nummer, van den tienjarigen Tuschinski
ziet er feestelijk uit. Hoeveel personen uit de filmwereld
hebben zich niet gedrongen gevoeld, den heer Tuschinski en zijn mede-firmanten geluk te wenschen!
Het begirt met burgemeester de Vlugt (die overigens
niet precies weet, wat hij bij deze gelegenheid te berde
moet brengen); wij ontmoeten A. M. de Jong, Greta.
Garbo, Sam Katz, L. M. G. Arntzenius en Piet Kloppers, Willy Mullens, den commissaris van politie,
Lil Dagover, Clinge Doorenbos, Rene Clair en zoovele andere bekende lieden, die zich feestelijk gestemd
voelen. Dit nu is de eerste genialiteit van den feestvierenden zakenman: er zijn zooveel gelukwenschendat men onwillekeurig den indruk krijgt van een
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wereldgebeurtenis! Terwiji waarschijnlijk zeer weinig
lezers, zelfs van het Tuschinski-Niews, zoo naief zijn
om te gelooven, dat deze gelukwenschers s_pontaan
hun kaartje hebben gepresenteerd, wordt ons niettemin door de overstelpende hoeveelheid portretten,
facsimiles en telegrammen langzaam maar zeker
gesuggereerd, dat geheel Europa en Amerika in een
soort roes verkeeren. Dit is tactisch uitstekend; de lezer
begint de administratie, noodig om de felicitaties
„binnen te krijgen", te vergeten en verliest zich in het
panorama der grootheden. Tenslotte gelooft men wel
een beetje, dat op zekeren dag Albert Prejean wakker
werd met een blij gemoed, „want morgen is Tuschinski jarig en nu zal ik dadelijk mijn verjaarsbrief schrijyen . . .
Door deze bijkomstigheden wil ik mij echter thans
niet later afleiden; het rummer heeft interessanter
kanten. Ik zou niet eens uit bovengenoemde administratiemethode durven concludeeren, dat geen van
deze gelukwenschen oprecht gemeend zou zijn. Het
woord „oprecht" is hier eenvoudig niet op zijn plaats,
het drukt niets uit omtrent de gecompliceerde mentaliteit van den gelukwenschenden zakenman. Wij begaan nog steeds de fout, van enorme ondernemingen
als b.v. de Metro-Goldwyn een soort van petit-bourgeois-oprechtheid te verger, die in zulk een milieu
volkomen misplaatst zou zijn. Trouwens, men kan
zich die oprechtheid niet eens voorstellen! Denk U
even in, dat tusschen den heer Carl Laemmle, leider
van de „Universal Pictures Corporation" en den heer
Tuschinski de verhouding der... oprechtheid zou
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bestaan! Zou het niet om te gieren van het lachen zijn,
zulk een biedermeier-trouwhartigheid op grooten
afstand en bij groote zaken? . . . Het is dezelfde fout,
die wij destijds maakten, toen wij van den heer
Tuschinski begrip van de filmkunst vergden (al was
het dan maar een half procent begrip). Wij deden den
heer Tuschinski heftige verwijten, alsof hij het kon
helpen, dat hij, geheel bij ongeluk, in aanraking was
gekomen met iets, waarin wij „kunst" geliefden te
zien. Dit was naief; want de heer Tuschinski had de
„kunst" volstrekt niet noodig, hij kon heel goed zonder haar leven; hij leefde van „entertainment" en zijn
bewering, destijds geuit, dat hij ook de beste „kunstfilms" bracht, was die van een door filmcritici geprikkeld en getergd man. Wanneer de heer Tuschinski de
„kunst" al noodig had voor zijn leven, dan bedoelde
hij met het woord „kunst" toch precies het tegenovergestelde als wij, omdat hij nu eenmaal een groot
zakenman was en geen filmaestheet. Daarom: de
woorden „oprechtheid" en „kunst" moet men liever
vermijden, als men het over de geestesgesteldheid der
businessmen heeft. Businessmen zijn noch oprecht,
noch onoprecht, kunstzinnig, noch onkunstzinnig; zij
doen zaken en dat verklaart meer dan een paar willekeurige termen; zij doen zaken in het groot en van dit
grootbedrijf vormt de afdeeling „Oprechte Kunst"
slechts een naar gelang van den omzet meer of minder
belangrijk onderdeel. Men verminkt den heer Tuschinski, als men hem met alle geweld onder het aspect
van oprechtheid en kunst tot een gestalte wil dwingen;
een dergelijke persoonlijkheid verschrompelt onder dit
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aspect, evenals (de vergelijking ligt voor de hand!)
Napoleon. Van zijn standpunt had Napoleon den acteur
Talma „door"; van zijn standpunt heeft de heer Tuschinski het belangrijke element „Schauspielerei", dat
iederen kunstenaar aankleeft, evengoed door, en hij
weet er op zijn tijd profijt van te trekken. Mag men het
hem kwalijk nemen, dat Jacques Feyder in dit jubileumnummer schrijft: „Pour ceux qui ont servi de leur
mieux la cause du cinema qui leur etait chere, c'est
une grande recompense de savoir qu'il existe, dans
quelques endroits du monde, des theatres oil les oeuvres
sont choisies et presentees avec soin devant un public
qui en sait reconnaitre et juger les merites"? Integendeel; men zou het hem kwalijk nemen, als hij uit liefde
voor de waarheid en de oprechtheid dit briefje had afgewezen ! Wanneer de heer Feyder zich tot prostitue vernedert door het formuleeren van deze woorden, heeft
de groote zakenman den plicht, daarvan te profiteeren !
Men kan gerust zeggen, dat het criterium der „oprechtheid" in deze materie afkomstig is van hen, die
geen groote, maar kleine zaken doen, waarbij de oprechtheid wei een factor is. Een oprechte, trouwhartige, kunstzinnige Napoleon is geen Napoleon, dat
vergeten deze kleine zakenlieden; als een Napoleon
te zijner tijd oprecht is, dan is dat een van zijn houdingen, een onder de vele. Een Napoleon, een Tuschinski
hebben dan ook geen behoefte aan onafhankelijke
geesten, maar aan gedisciplineerde dienaren; en hun
genie is, dat zij ze weten te vinden, dat zij zelfs onafhankelijkheid weten weg te kneden, waar die nog aanwezig mocht zijn. Daarom werd de oud-revolution89

pair Sieyes een gewillig werktuig van den Eersten
Consul, daarom . . . men raadplege het jubileumnummer van het TuschinA,i-Niews!
Ik ben het met den heer Kouwenaar eens: Tuschinski
heeft iets napoleontisch ! Ney, de Prins van de Moskwa, door Bourbon uitgezonden om zijn ouden
superieur gevangen te nemen, liep als een kind naar
hem over; met permissie, ik geloof, dat Max Tak in
analoge omstandigheden hetzelfde zou doen! Evenals
Napoleon kan de heer Tuschinski zich veroorloven
ptolemaeisch te denken, zonder dat zich dat wreekt.
Stoutmoedig plaatst de heer Tuschinski zijn theater
in het middelpunt van het heelal; in concentrische
cirkels bewegen zich daaromheen Amsterdam, Nederland, de wereld. Alweer een trek van genialiteit: terwijl ieder weet, dat geen enkele Amsterdammer geroerd is geweest, omdat het Theater Tuschinski tien
jaar bestond, organiseert de groote zakenman door zijn
jubileum-nummer de illusie, dat Amsterdam hysterisch juichte, dat er in Amsterdam een gezinsleven met
warme, vertrouwelijke blikken bloeit op het handgeknoopte Deventer tapijt van de beroemde voorhall! De heer Tuschinski laat de zon om de aarde
draaien, en bet gaat hem goed af. Het zou in deze
figuur zwakheid zijn, wanneer hij copernicaansch
dacht; het zou getuigen van een slecht zaken-instinct!
Wij wilden den beer Tuschinski destijds sentimenteel
maken tegenover de filmkunst; dat was een ernstige
fout. De ptolemaeische denkwijze van het zakengenie
heeft zijn eigen sentimentaliteit; en die ontbreekt dan
ook niet in het jubileumnummer. De brieven van
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Napoleon aan Josephine en de Vetien Jaar van min
Leven door A. Tuschinski bewijzen, dat de ongehoorde concentratie van de persoonlijkheid op een
doel sommige zielsgebieden volkomen braak laat
liggen. Men ontdekt in deze menschen met den
ijzeren wil, het onverzettelijke doorzettingsvermogen
en het snelle, feillooze organisatietalent, plotseling een
fond van naleve kinderlijkheid, dat werkelijk roerend
is. Hun concentratie blijkt dan tevens een bewustzijnsverenging te zijn, die bewerkstelligt, dat zij hun gevoelsrestanten op gebieden, waar zij niet thuis zijn,
tot een snort infantiele, half-rhetorische, half-stamelende „litteratuur" omzetten. De wijze, waarop de
heer Tuschinski over den bouw van zijn theater vertelt, heeft alle grootsprakigheid en alle verteederingen
van een kind, dat over zijn vacantiegenoegens naar
huffs verslag uitbrengt. leder feitje, elk anecdotetje
wordt liefderijk vereeuwigd, als ware het een wereldevenement; men kan er maar een woord voor vinden:
aandoenlijk. Ook dit is een consequentie van het
ptolemaeische denken; als de aarde (subs. het Tuschinski-concern) het middelpunt van het heelal vormt, is
ook alles, wat met dat middelpunt samenhangt,
kolossaal gewichtig! Gewichtigheid wordt vergezeld
door rhetoriek; wat gewichtig wordt geacht, is ook
waard vermooid, vervalscht te worden meegedeeld.
Men hoore den heer Tuschinski over zijn amerikaansche bioscooporgel:
„Nu hooren wij een ander lied, een lied, dat ons ontroert. Het is geen instrument meer, dat bespeeld
wordt, het is een koor van menschelijke stemmen,
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het lied dat van liefde en lijden zingt. Zuiver harmonisch klinkt het als de plechtige inwijding van dit
nieuwe gebouw.
„De Vox Humana!" zeg ik met kloppend hart.
Doodstil luisteren de werklieden, maar ze kunnen
niet realiseeren, wat ze hoorden. Velen hebben tranen
in de oogen. Is het een orgel? Is het een koor van
menschenstemmen? Waar komt het geluid vandaan?
Ja, ze weten, daar beneden onder het tooneel is de
orgelkast geplaatst, maar het geluid komt niet van beneden; het is alsofde klanken vanuit den hemel dalen."
Men ziet, onze muziekrecensenten kunnen van den
heer Tuschinski nog veel leeren. Maar is deze passage
niet aandoenlijk? Is deze sentimenteele gevoelsvervalsching in een napoleontische figuur niet bijna
echt? Dit is de gevoelsexpressie van den man, die voor
gevoel Been tijd heeft, die het gevoel in zijn machtssfeer wil betrekken, zooals hij alles, filmproducenten,
cineasten en persmuskieten, snel en kordaat in zijn
machtssfeer pleegt te betrekken. Zijn sentimentaliteit
is het oprechte complement van zijn ptolemaeische
denkwijze: de klanken van het Tuschinski-orgel dalen
loodrecht uit den hemel neer in de Reguliersbreestraat.
Is het een wonder, dat men diezelfde sentimentaliteit
aantreft bij den hofmaarschalk, Max Tak, die hier ook
zijn herinneringen neerschrijft? In de oogen van den
heer Tak krijgt iedere handeling van zijn Napoleon
de beteekenis van een historische geste. De Duivelshoek moest worden neergehaald, om die „geniale
schepping", het theater Tuschinski, het aanzijn te
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geven. Het feit, dat Tuschinski zijn musici niet ontsloeg, toen de talkie kwam, wordt bij Tak een groote,
nobele daad „van een eenvoudig hart". „Heel Holland" viert het feest van Tuschinski mee, een „gevoel
van nationale trots" speelt hierbij een rol. Enz. enz.
De blik van Ney op den Keizer. Laten wij de vraag
niet stellen, wat hier echt of valsch is; de beer Tak zal
het waarschijnlijk zelf niet precies weten. Het is belangrijker, dat men zoo over Tuschinski kan schrijven,
dat deze sfeer van sentimenteele en pathetische verheerlijking om dezen man kon ontstaan . . . en blijven.
Het bewijst, dat hij deze sfeer tien jaar Lang heeft
kunnen handhaven, zonder dat Tak zich de „waarheid" van dit snort beweringen als probleem is gaan
stellen, werke1R. . . door b.v. zijn ontslag te nemen en
zich bij een of anderen film-Bourbon aan te sluiten.
Van de heeren Tuschinski en Tak kan men geen indringende psychologie (als litteraire zelfbeschrijving)
eischen; zij kunnen hun psychologische gaven elders
beter gebruiken. Om dezelfde redenen zullen zij zich
nooit ofte nimmer tot filmkunstenaars laten bekeeren;
op dit ondermaansche hebben zij een andere rol te
spelen. Welaan dan, laten wij bij dit jubileum dan ook
niet kleinzielig zijn en onze verfijnde onderscheidingen niet apriori hooger stellen dan het motto, dat de
Amstel-Brouwerij in dit Tuschinkski-Nieuws voor
Naar advertentie heeft gekozen: „Drinkt bij een goede
film goed bier: Amstel!"
Want ook deze criteria hebben hun bestaansrecht, en
zij hebben zelfs hun genialiteit.
1931
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BIJ HET GRAF VAN DEN „CINEAST"

E

ENS hoorde ik een voordracht van den cineast

Ernst Angel over de ontwikkeling van de geluidsfilm, afgewisseld door geluidsfilmfragmenten. Het merkwaardige van deze lezing was
niet in de eerste plaats, dat de heer Angel ter dege
in zijn yak doorkneed en een vlot causeur bleek te
zijn; veel opmerkelijker was, dat het overgroote deel
van de door hem vertoonde fragmenten afkomstig
waren uit kitsch-films. Nu is de kitsch m.i. een voortreffelijk middel, om zonder pretentie na den z waren
dagtaak den geest te verstrooien; en ik zal de laatste
zijn, om de cultureele waarde van de kitsch te verkleinen. Maar wat deed de heer Angel? Hij vertoonde
niet alleen de kitsch, maar predikte er een aesthetische
moraal bij ; hij onthulde regisseurs van guitige operettes
der UFA als kunstenaars, als „beheerschers van het
filmische contrapunt", hij bracht met name den heer
Ernst Lubitsch, een der geestigste en geraffineerdste
kitsch-fabrikanten, telkens voor het front, om aan
dezen zijn kunsttheorieen te verifieeren. Had men niet
het een en ander geweten omtrent de mentaliteit van
den heer Lubitsch, men zou zoowaar hebben gedacht,
dat men hier te doen had met den Johann Sebastian
Bach der filmkunst. II( moet zeggen, dat ik gedurende
het betoog van den cineast Angel eerst recht overtuigd
werd van mijn groote onschtdd in filmzaken; immers
talrijke fragmenten had ik in de bioscoop gezien, en
met genoegen, maar geen moment had ik mij gereali94

seerd, dat ik contrapuntische meesterstukjes waarnam! Dit nu leerde mij de heer Ernst Angel, die
met groote uitvoerigheid en philosophische „Griindlichkeit" voortschreed van fragment tot fragment, en
op een gegeven moment een stuk werkelijk onovertrefbare kitsch (ik meen met Lil Dagover) zonder een
grein van humor stond te analyseeren in een „Clinchmotiv", een „Sdulemotiv" en nog een motief, dat ik
vergeten ben; alsof men er niet mee zou kunnen volstaan, dat het „leitmotiv" bij de kitsch altijd blijft:
kitsch. Men kan waardeering hebben voor den doodelijken ernst van Ernst, en vooral ook voor zijn vlijt,
besteed aan het bijeenbrengen Bier fragmenten. Er
blijft dan echter toch een vraag open: waarvoor dit
alles? Is het nu bepaald noodzakelijk, om met de
romans van Ivans aan te toonen, dat het schrijven een
kunst kan zijn? Of: hebben dergelijke voordrachten
ten doel, het genus Ivans Tangs een omweg tot het
genus Dostojewski te verheffen? Wie weet; misschien
beheerscht Ivans veel beter het contrapunt dan Dostojewski (dat is zelfs wel zeker!); maar dat neemt niet
weg, dat de eerste met contrapunt en al hondermaal
in de zak van Dostojewski gaat.
Ilc heb dus van de lezing van den heer Angel ook mijn
moraal mee naar huffs genomen, zij het dan niet de
contrapuntische moraal mitsgaders alle hoopvolle
vooruitzichten voor de geluidsfilm, en wel deze: men
maakt zich tegenwoordig belachelijk, als men de film
nog als een aesthetisch probleem behandelt. Of het nu
de zwijgende film of de geluidsfilm betreft: de aesthetica van de film is een uitgemaakte zaak, die geen mar95

telaren meer noodig heeft. Nu wil de traditie, dat
juist op zulke momenten de martelaren zich grifaanbieden; en ook de heer Angel mompelde zoo nu en dan
iets van de industrie, die het eigenlijk onmogelijk
maakte, dat er goede films werden geproduceerd, en
van de technici in het filmbedrijf, die zoo heelemaal
niets begrepen van de filmaesthetica . . . maar zeer
terzijde en zeer onopgemerkt, waarschijnlijk, omdat
het anders de kitschfragmenten wat raar aangekleed
zou hebben. Eigenlijk kreeg men den indruk, dat de
heer Angel als martelaar het minst geslaagd was, hoewel hij aan het feit van zijn toch-martelaar-zijn het
recht ontleende, die kitschfragmenten voor een zoo
uitgezocht publiek als dat van de Filmliga to vertoonen. En men kreeg ook den indruk, dat de heer Angel
die kitsch toch wel hyperbelangrijk vond, omdat er
zooveel contrapunten en, ergo, zooveel stof tot philosophisch-aesthetische zwaarwichtigheid in zat. De heer
Angel kwam dus eigenlijk voor de leden der Filmliga
nog eens ten overvloede bevestigen, wat zij uit de
filmcritieken van de N.R.C. allang konden weten:
dat men, Tangs een zeer verheven omweg voorwaar,
van de tolerantie inzake kitsch in 1927 gekomen is
tot de tolerantie inzake kitsch in 1933. De terminologie is iets gewijzigd, omdat ook het recept van de
filmproductie iets gewijzigd is; men beschouwt tegenwoordig de kitsch met het oog van den kunstkenner,
terwiji men er vroeger ronduit in de smakelijke
sinaasappelen-s-voor-een-kwartje-taal van den heer
Piet Kloppers over sprak. De cineast, met andere
woorden, heeft als doorgangshuis dienst gedaan van
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kitsch tot kitsch. Het is dus geen wonder, dat de
Nederlandsche Bioscoopbond in zijn jaarverslag de
Nederlandsche Filmliga na zooveel jaren van miskenning een goedkeurend klopje op den schouder
geeft, omdat zij „door haar propaganda voor de film-.
kunst bereikt heeft, dat bij een groep van onze bevolking, die vroeger afkeerig van de film was, belangstelling voor het filmwezen werd gewekt''! Doet het
ons niet aan als een idylle? Is het geen bewijs, dat de
cineast zelfs door den bioscoopdirecteur is doorzien?
Ja, hij heeft zelfs den stand van het bioscoopbedrijf
aanzienlijk verhoogd; vroeger handelde men in gewone waar, nu handelt men in contrapunt; de bioscoopdirecteur heeft dus alle redenen, den cineast dankbaar
te zijn. Daarom is een van de grootste kransen op de
kist van den dooden cineast afkomstig van den treurenden Bioscoopbond.
Ilc zou dan ook willen voorstellen, den cineast nu maar
spoedig te begraven en den regisseur weer, net als in
1927, regisseur te noemen; alle cineasten, voorzoover
zij niet verdwenen zijn, werden trouwens weer regisseurs, de inferieure om de aanzienlijke emolumenten, de
betere, omdat zij zich tenslotte toch meer voor den
mensch interesseerden dan voor de absolute film met
dansende Lucifers, die in den beginne voor hen als
het evangelie der zuiverheid gold. Maar laat de begrafenis een eerlijke zijn! Men bespare ons het verlengde martelaarschap, de Bach-suggesties over Lubitsch, de „Welt als Wille and Vorstellung" naar
aanleiding van Mickey Mouse, kortom: het krampachtig verwringen tot probleem van wat sinds Lang

geen probleem meer is; want straks moeten wij nog
voor Lubitsch' Trouble in Paradise een inleiding over de
erfzonde aanhooren, en voor een dergelijke verlaging
van het amusement tot kunst zou men zich moeten
kleeden . . .
1932
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TWEEERLEI PARADOXEN
G. H. Chesterton, De Heilige Thomas van Aquino

D

EN Engelschen schrijver Chesterton noemt

men een paradoxale geest en zijn (ook in het
Nederlandsch vertaalde en toevallig door mij
in die taal gelezen) biographie van Thomas van Aquino (die alles eerder was dan een paradoxale geest)
mag men in een bepaald verband dan ook wel het
type van een paradoxaal geschrift noemen. Wat kan
in vredesnaam de aanleiding zijn voor menschen als
Chesterton om zich (bij alle paradoxen!) in vollen
ernst te gaan opwerpen als hartstochtelijke verdedigers
van den Doctor Angelicus? Om daarvan iets te kunnen begrijpen, zal men het er eerst over eens moeten
zijn, wat men onder een paradox eigenlijk verstaat.
Er worden n.l. de scherpste tegenstellingen onder dat
misleidend begrip samengevat, eenvoudig, omdat er
de uiteenloopendste menschentypen zijn, die wel eens
gebruik maken van de logische tegenspraak, die in de
paradox ligt opgesloten. In het dagelijksch Leven wordt
de paradox meestal toegepast om het gesprek te peperen; wanneer men zijn partner in dat gesprek wil
ergeren of aanvuren, plaatst men een paradox (zooiets
als b.v. „Nietzsche was een Franschman"); aan het
ketsen van dien vuursteen ontspringt dan de vonk, die
het gesprek opnieuw kan laten ontbranden. Op dit
niveau kan de paradox zuiver een spelletje zijn, een
gezelschapsspelletje, beter gezegd, dat evenals bridge
een afleiding is voor reeds Lang verkalkte wezens; het
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jagen op paradoxen kan zelfs een bete hartstocht worden als het postzegelverzamelen en de geesten, die
zich bestendig uitputten in paradoxen zonder ooit het
gemakkelijke van dit eenmaal aangeleerde handigheidje in te zien, behooren toch eigenlijk tot de goedkoope geesten. Meestal blijkt bij Hader onderzoek dat
de echte paradoxenjagers door hun vermoeiend gegoochel met de contrastmontage van het woord een
of andere rotsvaste zekerheid trachten te verbergen;
zij zijn in staat tot het spelletje, omdat zij eigenlijk
precies meenen te weten, wat de wereld waard is en
dus geen belang meer hebben bij de waardebepalingen
van anderen; zij zijn zelfgenoegzaam, en omdat zij
lang niet dom zijn in den gewonen zin des woords
buiten zij hun zelfgenoegzaamheid uit door met de
ideeEn van anderen bestendig vangbal te spelen.
Men moet dit type van den Jager op paradoxen in het
oog houden, wanneer men zich rekenschap wil geven
van het boek des heeren Chesterton. Want er is een
ander menschentype dat eveneens tot de paradox
komt, maar juist niet via het gezelschapsgesprek, en ik
geloof, dat men er goed aan doet, dit type kategorisch
te onderscheiden van het type Chesterton. Immers:
behalve een gezelschapsspel is de paradox ook nog de
laatste consequentie van het woord als zoodanig. Wie
al redeneerend de woorden tot het uiterste drijft, komt
op een gegeven oogenblik tot de ontdekking, dat ieder
begrip omslaat in zijn tegendeel: „zijn" en „niet-zijn",
„waarheid" en „onwaarheid", al deze woorden houden op tegenstellingen te zijn, zoodra zij betrokken
worden op het Leven van een Hamlet en ontsnappen
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aan de gebruikelijke vooroordeelen der maatschappij;
zij blijken niet anders te zijn dan hulpmiddelen om
den mensch het bestaan te vergemakkelijken en tegenover de „laatste raadselen" geen stand te houden.
Heeft men eenmaal ervaren, dat de woorden op de
laatste consequentie hunner beteekenissen kapot breken, dat, anders gezegd, de „werkelijkheid" zich niet
in een systeem van woorden laat oplossen, aangezien
zulk een systeem onmiddellijk zijn ontoereikendheid
bewijst, doordat het een ander gesloten systeem van
woorden als gelijkgerechtigd naast zich moet dulden,
dan komt men tot de laatste consequentie (die immers
tevens de eerste inconsequentie is !) van het begrip. Men
krijgt er dan genoeg van een anderen systeembouwer
waarheden of te grissen, of zich in het bijzonder in te
spannen om onvergankelijke privileges te verkrijgen
voor „eigen waarheden"; men aanvaardt zijn eigen
geheel van redeneeringen als een noodzakelijke systematiseering, omdat men nu eenmaal, als men van de
taal als communicatiemiddel gebruik maakt, niet buiten een systeem kan zonder een warhoofd te worden
(en zelfs warhoofden hebben nog geniale systemen!);
maar door de paradox te aanvaarden als het Ultima
Thule van de taal, zal men zelfs in zijn „heiligst vuur"
niet meer optreden met het accent van den ketterjager, die in het geloof aan woorden zijn voornaamste
bijgeloof heeft gevonden. Het systeem zelf is hier een
paradox geworden; want slechts aan den toon van den
systeembouwer zal men voortaan trachten te raden,
of hij het woordencomplex al dan niet gebruikt met
de innerlijke bereidvaardigheid het als tijdelijke „krisIOI

tallisatie" te laten vallen, wanneer het aan geen persoonlijke werkelijkheid meer . . . beant„woordt".
Het ligt, dunkt mij, voor de hand, dat deze genegenheid voor de paradox, die voorkomt nit de laatste consequenties der woordenzelf, iets geheel anders dan, of liever: precies het tegendeel is van het spelletje vangbal
van het type, dat ik eerst schetste. In het eerste geval
is de paradox het vuurwerk, met bombarie afgestoken
ter eere van de autoriteit, die men zich heeft verworyen; in het laatste geval is het de autoriteit zelf, die
„in vlammen opgaat", d.w.z. zich onophoudelijk moet
vernieuwen en verjongen om autoriteit te kunnen
blijven. En derhalve zullen deze twee verschillende
typen van paradoxale menschen lijnrecht tegenover elkaar staan . . . met niets anders dan het woord „paradox"
als gemeenschappelijk bezit! Met dit gemeenschappelijk
bezit zullen zij elkaar bestrij den en elkaar het recht op de
paradox betwisten: dat is nog de allerbeste paradox ...
Beschouwt men Chesterton als een vertegenwoordiger van het paradoxale menschentype van de eerste
kategorie, dan is zijn katholieke zendingsgeest (en in
dit speciale geval zijn voorliefde voor den katholieken
denker Thomas van Aquino) minder zonderling dan
men op het eerste gezicht geneigd zou zijn te denken.
Zonder eenigen twijfel is Chesterton een beweeglijke,
amusante en spitsvondige geest, Wiens paradoxen in
veel gevallen rack zijn; hij is in enkele opzichten te
vergelijken met den Nederlandschen katholieken essayist Anton van Duinkerken, die ook dikwijls beweeglijk, amusant en spitsvondig kan zijn, al gaat zijn
durf nog aanzienlijk minder ver dan die van zijn En102

gelschen broeder in de ware leer. Voorwaarde voor
deze paradoxale geesten van de eerste kategorie is
echter (en dit onderscheidt hen van de tweede kategorie, die tot de paradox komt als laatste consequentie
van het taalgebruik), dat zij met hun paradoxen opereeren kunnen uit een veilig centrum, dat voor hen
nimmer probleem kan worden, omdat het de zekerheid representeert van den bridgespeler; zoowel in het
geval Chesterton als in het geval Van Duinkerken is
dat centrale bolwerk het katholicisme. Daarom is het
voor deze snort auteurs gemakkelijk genoeg met
zulk een bolwerk in den rug als dekking hun vuurwerk of te steken ter eere van den generaal der vesting,
Thomas van Aquino; de paradoxen vliegen eraf en
degenen, die buiten staan te kijken, hebben alle waardeering voor zulke kunstige bombardementen en
kringspiralen. Zoowel Chesterton als Van Duinkerken hebben wat men noemt „de gave des woords",
en zoolang men hen niet dwingt rekenschap of te
leggen van het feit, dat zij zich zoo angstig in het bolwerk hebben ingegraven, hebben zij zelfs altijd „het
laatste woord"; zij zien alle goedkoope kanten van de
Hervorming, de Renaissance en de Duitsche philosophie en zien alle goedkoope kanten van hun eigen
geestelijk „bezit" zorgvuldig voorbij ; aldus imponeeren zij den voor het vuurwerk ontvankelijken buitenstaander, vooral wanneer zij het durven bestaan om
(zooals Chesterton) met het gezicht van den zedemeester te beweren, dat de moderne philosophie
„foot" is, omdat zij altijd begirt met een .. . paradox!
Daarmee bedoelen zij natuurlijk de paradox van de
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andere kategorie, waarvan zij niets begrijpen dan dat
de „laatste" woordveiligheid er door in het ongereede
raakt; mag men Chesterton gelooven, dan kan men
Hobbes, Hegel, Kant, Bergson, Berkeley en William
James over een kam scheren, omdat zij in de strikken
van de paradox zijn gevallen, die „het prijsgeven
eischte van wat men een gezond standpunt zou noemen".
Een gezond standpunt is (men kan het opmaken uit te wijze, waarop Chesterton zijn heiligen
Thomas idealiseert) volgens dezen paradoxalen geest
van de eerste kategorie alleen te vinden bij de scholastische philosophie, die van het goede vertrouwen
uitgaat, dat het Christelijk dogma wel redelijk, en de
redelijkheid wel Christelijk (of liever: katholiek) zal
blijken te zijn. Als men dus de philosophie van Thomas van Aquino, bijgenaamd „den stommen os van
wil accepteeren, moet men beginners dien
grondslag van alle scholastische wijsbegeerte te accepteeren; en men behoeft nog Lang niet min te denken
over de prestaties van een denkphaenomeen als Thomas van Aquino, om er voor te passers zich aan een
dergelijke tucht te onderwerpen. Geen vuurwerk nu
van den geestigen Chesterton kan maskeeren, dat
Chesterton de bolwerkbewoner constant over dit fundamenteele feit heenpraat; alleraardigst heenpraat,
boeiend heenpraat, meesleepend heenpraat, maar heenpraat. 1k geloof dan ook niet, de intellectueele qualiteiten van Chesterton erkennende, dat deze man zelf
de illusie heeft niet-katholieken door zijn paradoxen
te kunnen bekeeren; hij heeft er een ijdel plezier in
om aan te toonen, dat de moderne menschheid „er
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nooit uit kan komen" en heeft nu het katholicisme als
operatiebasis gekozen om zich daarmee een weinig te
amuseeren. Chesterton, stevig met beide beentjes geplant in het geweldige aristotelische denksysteem van
Thomas als stond hij bovenop een biervat te oreeren
voor een vergadering van geheelonthouders, maakt
van de gelegenheid gebruik om ons te bewijzen, dat
men met zijn patent geen leans loopt om vlot te raken
op den stroom van den modernen twijfel; en als wij
het bij voorbaat niet reeds hadden geloofd, nu gelooven wij het direct en zelfs zonder eenig inwendig
protest.
De wijze, waarop Chesterton Thomas van Aquino
(naast den door hem al vroeger met paradoxen bewerkten Franciscus van Assisi) in de wolken verheft,
doet mij denken aan de muziekkenners, die ontdekt
hebben, dat Bach langen tijd onderschat is en nu van
den weeromstuit naast Bach geen andere muziek als
muziek erkennen. (Misschien gaat de vergelijking
tusschen Bach en Thomas in meer opzichten op; polyphonic in de muziek, polyphonie in de philosophic!)
Chesterton is ervan overtuigd (en dat zal niemand hem
kwalijk nemen of zelfs maar betwisten), dat men dikwijls de prestaties van de scholastiek en van Thomas
in het bijzonder heeft miskend; dat men met de clicheterm „duistere middeleeuwen" de middeleeuwen (als
een tijdvak met een eigen „werkelijkheid", dat men
volstrekt niet kan verdoemen met wat verlicht optimisme) groot onrecht heeft gedaan; maar hij schijnt
te vergeten, dat men daarom de middeleeuwen nog
niet per se heilig behoeft te verklaren. Ile spreek hier
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nu maar niet eens van het wetenschappelijk werk van
den historicus Bernheim, die op de politieke en maatschappelijke verhoudingen der middeleeuwen een totaal ander Licht heeft laten vallen door zijn onderzoek
van de terminologie der middeleeuwsche geschriften
en aldus de oppervlakkigheid van zekere schoolboekjeswijsheid ook zonder katholiek te warden heeft gedemonstreerd; want men behoeft werkelijk niet te
verwijzen naar onderzoekingen op vakgebied om er
Chesterton op te betrappen, dat hij van zijn tegenstanders een caricatuur geeft om aldus zijn geadoreerden Thomas voor de tweede maal (en dus overbodig)
heilig te verklaren. Het karakteriseert de „standing"
van dit snort paradoxenjagers het scherpst, dat zij bepaalde historische perioden als vergissingen van Onzen
Lieven Heer beschouwen, om aldus met des te meer
animo te kunnen grasduinen in de eeuwen, waarin Hij
zich niet vergist heeft. Met name tegen de vergissing
van de Renaissance gaat Chesterton te keer als een
apostel van Hyde Park; zekere gemeenplaatsen over
de Renaissance terecht critiseerend, komt hij b.v. tot
de volgende paradox: „De groote intellectueele traditie, die van Pythagoras en Plato tot ons gekomen is,
werd niet, tijdelijk of voorgoed, verbroken door kleinigheden als de plundering van Rome, de triomf van
Attila of al de barbaarsche invallen van de Donkere
Eeuwen. Ze is eerst verloren gegaan na de invoering
der boekdrukkunst, de ontdekking van Amerika en
al de verlichting van de Renaissance en de moderne
wereld". Alleraardigst gezegd, en natuurlijk bedoeld
om Thomas te kunnen presenteeren als het hoogtepunt
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van het zorgvuldig voor Chesterton c.s. bewaarde
erfgoed; maar overigens even goedkoop als de phrase,
die men nog wel in de schoolboekjes vindt, van-datmet-de-Renaissance-de-mensch-wakker-werd. Elders
vinden wij deze verbijsterende onthulling: „Bijna
zonder uitzondering worden de wetenschappelijke
feiten, die de negentiende eeuw in tegenspraak achtte
met het geloof, door de twintigste eeuw gezien als
onwetenschappelijke ficties". Afgezien nog van de
vraag, of daarmee een pleidooi geleverd is voor het
katholieke geloof: de bewering is glad onwaar,
want niet de wetenschappelijke feiten van de negentiende eeuw worden door de twintigste eeuw verworpen als ficties, maar de interpretatie van die feiten is
dikwijls anders; en als Chesterton suggereert, dat daarmee een snort bewijs uit het ongerijmde voor het geloof is gegeven, vertrouwt hij wat al te veel op de
goed . . . geloovigheid van zijn lezers.
Dit zijn maar een paar willekeurige voorbeelden van
Chestertons methode om het moderne denken in discrediet te brengen en Thomas op te vijzelen. Het is de
methode van den paradoxalen mensch van de eerste
kategorie, die met de paradox wil schitteren en overbluffen, terwijl hij zelf vasthoudt aan een zekerheid,
die minstens even wankel is als alle andere zekerheden.
Als het zoo te pas komt heeft Chesterton het dan ook
heel braaf over de „verfoeilijke ontreddering" van
paganisme en pessimisme, over de „besmetting" met
nihilisme en over de „onchristelijke gruwel" van de
negatieve mystiek; dan wordt de paradoxale schutter
plotseling een zelfingenomen moralist, die alles goed107

praat met alles, wanneer het maar niet in strijd is met
zijn systeem. Het spreekt b.v. vanzelf, dat de groote
Dominicus zoo onschuldig was als een pasgeboren
kind aan den perfiden kruistocht tegen de Albigenzen,
en dat de scholastici, die geloofden dat een salamander
in het vuur kon leven, dat toch eigenlijk niet zoo geloofden als men het tegenwoordig nog in sommige
achterhoeken gelooft; althans Chesterton weet het zoo
te arrangeeren, dat een argeloos mensch er in kan vliegen en bepaalde heimwee gaat koesteren naar dat tijdperk van den vuursalamander, die toch niet in het
vuur zat, en naar de zijnsphilosophie van Thomas
van Aquino, die zoo volkomen in overeenstemming
was met de eischen van juist ons gezond verstand.
De geheele heer Chesterton heeft als apologeet van
Thomas eigenlijk slechts een fout; die fout is zijn geboortebewijs, dat in de negentiende eeuw moet zijn
verstrekt aan twee ouders, wier groote vergissing het
was, dat zij in die eeuw paarden en aldus een noon
verwekten. En daarom wil Chesterton, die aan de
consequentie van deze vergissing niet ontkomen kan, te
veel bewijzen; als hij er mee had volstaan de grootheid
van Thomas als persoonlijkheid aan te toonen, zou hij
meet hebben bereikt; want zoodra men het systeem
beschouwt in het Licht van de persoonlijkheid, die het
„veroorzaakte", krijgt men voor Thomas en zijn synthetische werkzaamheid een behoorlijk respect. Dat is
Chesterton echter niet genoeg; zonder orthodox thomisme bestaat er voor hem ook geen Thomas; wat
na Thomas kwam, was een misstap, d.w.z. een paradox; en dus moeten wij teruggeschroefd worden naar
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de dertiende eeuw, d.w.z. de onfeilbaarheid, die Chesterton de kans geeft zijn paradoxen over onze hoofden
to spuien. Dit liedje nu, op eendere wijs met verschillende woorden gezongen door Maritain, Massis, Van
Duinkerken en Chesterton, zingen wij liever Diet mee,
tenzij zuiver om de ademhalingsgymnastiek van het
zingen zelf.
1935
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DIONYSOS EN PENTHEUS
H. V. Brann, Nietzsche and die Frauen

D

IONYSOS, de god van den roes, betrad op

zijn zwerftochten door Griekenland ook het
Thebaansche grondgebied, waar de eerste geheelonthouder, Pentheus, regeerde. Pentheus vreesde
de bacchantenverdwazing en hij liet den gevaarlijken
vreemdeling aanhouden en opsluiten, omdat hij de
rust en de normale gewoonten van zijn land bedreigde.
Maar een god is sterker zelfs dan een regeerend geheelonthouder; hij verbrak zijn boeien, liet de muren van
den kerker in puin vallen en sloeg den braven Pentheus
met waanzin, om hem tenslotte door zijn eigen verwanten, nieuwe en vurige adepten van den Dionysoscultus, to laten verscheuren.
Zoo gaat het, als kleine, nette menschen met kleine,
geleende principes goden en heroen in hun dom cachot willen onschadelijk maken. Het wordt altijd een
min of meer zielige historie voor de kleine, nette menschen, die het zoo goed meenen, maar die in den roes
nu eenmaal niets anders kunnen zien dan een verderfelijke reclame voor Hulstkamp's Zeer Oude Genever.
De boeien knappen als touwtjes, de muren vallen als
bordpapier, zoodra de god maar even ademt .. .
Hellmut Walther Brann, Dokter der Philosophie,
heeft onlangs de omvangrijke Nietzsche-litteratuur
verrijkt met een breede studie over de verhouding van
den dionysischen denker tot de vrouwen. Zooals het
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gewoonlijk gaat, wanneer een accuraat man met veel
speurzin en wetenschappelijke gaven zich aan den arbeid zet, om een speciaal onderdeel op speciale, degelijke wijze te behandelen: er komt een boek van de
pers, dat gezien mag worden. Men begint met te verklaren en te bewijzen, dat het speciale onderdeel tot op
den huidigen dag is verwaarloosd en noodzakelijk speciaal bewerkt moet worden, om nieuw licht te laten
vallen op een belangrijke figuur: en neemt vervolgens
de wetenschappelijke zaklantaarn ter hand, om aan het
goede voornemen gevolg te geven. Er zou dan ook
geen aanleiding zijn, op dit boek van dr. Brann afzonderlijk te wijzen (het laat zich immers klasseeren bij de
voornoemde Nietzsche-litteratuur, die voor een groot
deel volgens dezelfde eerbare methoden te werk gaat),
als het niet een bijzonder symptomatische waarde had,
die het, ondanks zichzelf, interessant maakt. Interessant, in den ruimsten zin van het woord; want dat
de wetenschappelijke indiscreties omtrent Nietzsche's
particuliere Leven, die de beer Brann ventileert, in engeren zin, in feuilleton-zin interessant zijn, behoeft
natuurlijk geen afzonderlijk betoog. De bijzonderheden, die ons hier worden meegedeeld over Nietzsche's
verhouding tot zijn zuster Elisabeth („das Lama") tot
Cosima Wagner, tot Lou Salome, en vooral tot de
vrouwen, die hij niet heeft durven beminnen, zijn
allerinteressantst; de verhouding van Dionysos en
Ariadne is een pikante anecdote, waarvoor wij ons alien interesseeren. Maar deze anecdotische kart zou
niet voldoende zijn, om dr. Brann pelf interessant te
maken; een schrijver over een schrijver trekt pas onze
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bijzondere aandacht, wanneer hij pelf een interessante
verhouding tot zijn slachtoffer blijkt te hebben. En
deze verhouding nu is, in dit geval, een zeer curieuze:
het is n.l. de situatie van den kleinen man, die over den
grooten man meent te kunnen, en mogen rechten, of
meer speciaal: van den epigoon van Freud, die op
grond van zijn vakjargon, de beteekenis van een oorspronkelijke meent te kunnen beoordeelen. Het is,
mythologisch vertaald, de verhouding van Pentheus
tot Dionysos, de blik van den braven onthouder op
het met klimop omkranste genie. Het boek van dr.
Brann is een brave en weldenkende poging, den
kluizenaar van Sils-Maria te vangen in een keurigen
kerker van psycho-analytische termen, hem onschadelijk te maken als genie door hem aan het publiek te
presenteeren als een overwonnene, als een uit het lood
geslagen medeburger van Thebe. Dr. Brann is interessant als Pentheus, omdat de psycho-analytische Pentheus tegenwoordig steeds veelvuldiger voorkomt en,
met de beste bedoelingen, steeds aanmatigender, juridischer, pseudo-dionysischer optreedt. Geen wonder
dan ook, dat, als men dr. Brann's interessante monografie heeft uitgelezen, Dionysos-Nietzsche zegevierend tevoorschijn treedt en alleen reeds door zijn adem
(een blik in Jenseits von Gut and Bose of Ecce Homo is
voldoende!) het vooze gebouwtje van den Doktor in
gruizelementen laat vallen! Waarna de vrienden van
Nietzsche den weldenkende desgewenscht op beschaafde wijze in stukken kunnen rijten.
Dr. Brann vertegenwoordigt een betrekkelijk nieuwe
menschensoort, die zich in het hedendaagsche West112

Europa echter snel verbreidt; in de nietzscheaansche
terminologie ook een soort „Herdentier'', al het is het
dan een in Nietzsche's tijd onbekende species. Deze
soort is onmiddellijk van andere soorten te onderscheiden, omdat zij bij het uitspreken van het woord „libido" de ooren spitst en vervolgens tevreden begint te
knorren. In het algemeen ziet deze soort er gevaarlijker uit dan zij in werkelijkheid is; zij leeft zeer stil en
wordt ook dikwijls in uiterst tamme toestand aangetroffen; sommige exemplaren zijn zelfs gemakkelijk
als huisdieren te houden, wanneer men hen regelmatig
met symbolen voedt en minstens eens in de week voor
een lauwe afspoeling met het onbewuste zorgdraagt. (Geregeld analyseeren niet strikt noodig, ofschoon wenschelijk). Wij bedoelen, zooals men begrepen zal hebben, het freudiaansche knaagdier, in al
zijn variaties, van de optimistische Stekel-ige soort of
tot de philosophisch verbasterde, explicatieve Brannsoort toe. Een werkelijk ijverig en sympathiek ras, dat
van den grooten Weenschen stamvader, behalve de
neiging tot rusteloos knagen, eigenlijk alleen de typische kleur der termen heeft overgehouden; een ras, dat
men dan ook zeer gemakkelijk kan voldoen, door het
ruimschoots objecten om stuk te knagen voor te
zetten.
Om de vergelijking te laten voor wat zij is: deze Doktor der Philosophie behoort tot de zeer velen, die met
de psycho-analytische illusie door het Leven gaan en
gelukzalig glimlachen, als zij een term gevonden
hebben, die hun illusie bevestigt. Waarlijk, het zijn
gelukkige menschen, die zoo over Nietzsche durven

schrijven zonder zich te geneeren, zij zijn minstens
even gelukkig als de heer Guy de Pourtales, die eens
een boekje bij elkaar musiceerde, getiteld Nietzsche
en Italie (Grasset 1929), waarin hij voor Nietzsche
droomt en wandelt, Nietzsche zelfs een gedicht van
Valery laat „leven". Men moet wel veel pleizier hebben in eigen bedenksels, om, zooals de Pourtales,
Nietzsche op zoo bescheiden schaal italiaansch pensiongast te laten zijn, of, zooals Brann, Nietzsche te
karakteriseeren als „das typische unbefriedigte alte
Mddchen". „So schmerzlich uns auch diese Enthullung
der Kehrseite soicher seelischen Tiefe and so gewaltigen seelenkundlichen Spiirsinns beriihren, so schwer
uns bei einer so seltenen GeistesgrOsse eine derartige
Erkenntnis fallen mag", voegt dr. Brann eraan toe,
blijkbaar heilig overtuigd, dat psychoanalytische
waarheden tegenwoordig nog in staat zijn, de menschheid te verbijsteren, te choqueeren zelfs. Dat is de gelukzalige tevredenheid van het freudiaansche knaagdier! Dat zich in de vordering onzer mentaliteit echter
schromelijk vergist; zulke „waarheden" als die van het
„unbefriedigte alte Micichen" mogen voor onze vaders openbaringen geweest zijn, voor ons zijn zij hoogstens . . . waar, en daarmee uit; schrikken doen wij
niet meer, „schmerzlich beriihrt" zijn wij nog veel
minder; wij durven heusch Nietzsche, den schrijver
van Der Wide fur Macht, wel aan als oude jongejuffrouw; oude jongejuffrouwen, die zich zoo gedragen, hebben onze volledige sympathie, ook al mocht
het blijken, dat zij erotisch minder „gelungen" waren!
Hier is de specialist aan het woord, die met een term
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kan goochelen, en door dien term alleen zijn eigen
onmacht tot karakteristiek verraadt. Het beeld is
bovendien niet origineel; met hoeveel meer recht
karakteriseerde Nietzsche zelf eens Hendrik Ibsen als
een „typische alte Jungfrau", uit het complex der
eigenschappen feilloos de persoonlijkheid Ibsen tevoorschijn tooverend!
Het is een merkwaardig misverstand, waaraan dr.
Brann en de zijnen lijden, en waarvan deze aanhaling
slechts een klein voorbeeld geeft. Zij meenen, in vollen
ernst, dat men een persoonlijkheid, en zelfs een persoonlijkheid als Nietzsche, die hun zoo vreemd is als
de stralende Dionysos den plichtsbetrachtenden Pentheus, kan verbelderen door een stel termen uit het freudiaansche woordenboek. Wanneer zij bescheidener
waren, zouden zij niet hinderlijk zijn; men zou hen
rustig hun gang laten gaan, rustig laten wroeten pour
epater le bourgeois; het genot, dat termen met zich
brengen, is niet te onderschatten, en een Freudiaan geniet nooit meer, dan wanneer hij zich in zijn eigen termen tegenover geepateerden kan uitlaten. Maar
zoodra zij gaan gelooven, ons door de defmitie „Dude
vrijster" een sleutel in de hand te drukken, aanvaarden
wij het spel niet larger. De psycho-analyse geeft geen
sleutel tot Nietzsche, zoomin als Kretschmer door het
schrijven van zijn boek Genial° Menschen een sleutel geeft tot het genie. leder levenswerk, ook het werk
van Nietzsche dus, ontspringt aan schandaalfeiten, aan
feiten, die een Dude vrijster niet onwaardig zijn; wil
zich de psycho-analytische Kaffeeklatsch zich met die
feiten occupeeren, wil zij de these aanvaardbaar maI15

ken, dat deze feiten het werk aan alle kanten bepalen,
dan zal niemand daartegen protesteeren, behalve misschien de geestelijke achterbuurt, die nog schrikt als er
van symbolen en verdringing wordt gerept; maar nader tot Nietzsche's philosophie, nader tot zijn onvergelijkelijken stijl, tot zijn wijze, om waarheden te zeggen,
brengt dit alles geenszins. Het karakteriseert juist de
machteloozen tegenover Nietzsche's denken, als deze
dr. Brann, dat zij het ijverigst trachten hem „onder
dak te brengen", hem te vulgariseeren, door hem psychologisch en psycho-analytisch te ontleden („Typus
des . . . etc."). Hem psycho-analytisch onder dak
brengen: dat wil zeggen, hem opsluiten in den burgermanskerker van Pentheus, in een kerker, waarvan de
noodzakelijkheid niet wordt geloochend, maar Wiens
muren als speelkaarten vallen op een week van Dionysos. Hem psychologisch verklaren: dat wil zeggen,
afleiden van zijn philosophie, afleiden van het eigenlijke probleem van de Wide fur Macht, afleiden van
het ja of neen tegen over den mensch Nietzsche.
Het misverstand is in dit bijzondere geval des te zonderlinger, omdat niemand minder dan Nietzsche zelf
herhaaldelijk heeft aangetoond, dat de geslachtelijke
„partijdigheid", de erotische afhankelijkheid voorwaarde zijn voor iedere levende philosophie! Eigenlijk
wordt uit dit boek nauwelijks duidelijk, wat de heer
Brann precies wil, als hij Nietzsche's verhouding tot
de vrouwen onder de loupe neemt. Een andere conclusie, dan die, dat hij Nietzsche op een geleerde wijze
wil vulgariseeren, laat zich tenslotte niet trekken. Zoo.
vindt de heer Brann Nietzsche met al zijn genialiteit
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ietwat mislukt, omdat hij „begrifflich die radikale Un-.
mOglichkeit einer ehrlichen Gemeinschaft zwischen
den Geschlechtern deduziert". Zulke „improduktive
Verneinungen and gehaltlose Gehissigkeiten" zijn een
dr. Brann, die wel in een dergelijke eerlijke gemeenschap gelooft, onverdragelijk; zijn gansche boek is
erop gericht, de vrouw tegen Nietzsche in bescherming te nemen. Hij verwijt hem daarom, dat zijn
aphorismen tegen de vrouwen epigonenwerk zijn (de
epigoon ontdekt den epigoon Nietzsche!), ontleeningen aan Schopenhauer, Rochefoucauld, Chamfort
e.a., niet berustend op eigen ervaring; hij critiseert de
rol, die Nietzsche de vrouw toebedeelt bij het voortbrengen van den Uebermensch, omdat zij daarbij zou
moeten liefhebben, „ohne je den Mann ihres Herzens
richtig verstehen zu kOnnen.” Men hoort het al aan dit
eene zinnetje: „ohne je den Mann ihres Herzens richtig verstehen zu kOnnen”, dat hier een geest over
Nietzsche oordeelt, die het alphabet der nietzscheaansche psychologie nog niet geleerd heeft, het waarschijnlijk nooit leeren zal. En daarvoor neemt dr.
Brann dan bloedig wrack, door Nietzsche's psychologie der vrouwen te herleiden tot zijn „psycho-sexueller Infantilismus" (een term, die dr. Brann is toegestaan, omdat hij er behagen in schept, met zulke termen te werken), tot zijn mislukte huwelijkspogingen,
tot zijn „Ersatzehe” met zijn zuster Elisabeth (op het
plan van het boek een der aardigste hoofdstukken), tot
zijn relaties met Cosima Wagner en met zijn vrouwelijke apostel Lou Salome. Er is in dit alles veel „lezenswaardigs”; het is wetenschappelijke Kaffeeklatsch van
117

de betere snort, met wat al te veel nadruk geponeerd,
maar hier en daar zeker „leerrijk". Het wemelt van
cursiveeringen en uitroepteekens, alsof dr. Brann er
zich van bewust geweest ware, Bat hij kleine Bingen
met overdreven pathos moest redden. De kleine Pentheus neemt scherpe politiemaatregelen tegen den
grooten Dionysos, die de rust in het duitsche land
heeft verstoord. Die politiemaatregelen getuigen op
zichzelf niet van domheid.
Onaangenaam wordt het freudiaansche knaagdier pas
in het hoofdstuk Triebverdriingung und Bildersprache
(Der Zarathustra als sexual7psychologisches Problem).
Men begrijpt het: Bit is een kolfje naar de hand van
dr. Brann! De dithyrambische Stijl van Nietzsche
te „verhelderen" door de beelden te „herleiden",
„jene seltsamen Bliiten der Phantasie, die der Zustand
der Verdrangung und Unterdrackung vorhandener
Liebes- und Befriedigungswiinsche getrieben hat",
eens onder de psycho-analytische loupe te nemen;
het „Herdentier" spitst de ooren, het hoort den lokroep
libido! „Es ist und bleibt erstaunlich, wie schOn, wie
poetisch reizvoll Schilderungen und Bilder sein Unnen, die eine so pathologische Grundlage besitzen." Dat
teekent de Penthelsche mentaliteit van dr. Brann reeds
voldoende; het gezonde verstand houdt meer van een
„normal° Grundlage", waaraan de pazie der Fliegende
Bleitter placht te ontbloeien. Wij zien nu dr. Brann
op de jacht naar symbolen; het wordt vaak komisch,
hem met het vlindernetje te zien toeslaan: kip, ik heb
je! Die Nietzsche toch! Foei foei! . . . De geheele Zarathustra wordt afgestroopt, psycho-analytisch ontluisd!
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Een enkel voorbeeld van deze schoone wetenschap.
„Und mancherlei so gut Erfundenes gibt es da, dass
es ist wie des Weibes Busen: niitzlich zugleich und
angenehm". Deze passage uit den Zarathustra geeft
dr. Brann met niet minder dan drie uitroepteekens
aan; het is volgens hem een „wenig geschmackvolles
und peinlich beriihrendes Bild". Wij voelen noch het
smakelooze, noch het pijnlijke van de zaak; integendeel. Jets verder citeert dr. Brann Nietzsche's beeld
voor de ziel: „ein Weinstock mit schwellenden Eutern" (twee uitroepteekens), „wie man zugeben muss,
eine ganz unmogliche Anschauung, ein „Anschauungsbild" ohne die geringste Anschaulichkeit", alleen
te „verklaren" uit Nietzsche's verdrongen lusten. Het
zal wel zoo zijn; maar het zou ons gemakkelijk vallen,
op deze wijze het gansche boek van dr. Brann als „ein
ganz unmogliches Buch" aan de lusten prijs te geven.
Nog heerlijker voor dezen snuffelgragen auteur is
het erotische gedicht Die Viiste wdchst: web dem, der
Viisten birgt! Hier heeft hij maar te grazen, het is
een mer a boire, een paradijs voor uitroepteekens en
cursiveeringen; men voelt dr. Braun dan ook overmoedig, triomfeerend worden, hij ruikt de libido !
Hier wordt ons niet meer of minder gepermitteerd
dan een vergezicht op Nietzsche's „masochistische
Liebeswiinsche", hier ontdekt de heer Brann „Beisszihne", „mit nicht weniger als vier Attributen versehen", hier wordt hij zelfs openlijk enthousiast!
Und sehe der Palme ru,
Vie sie, einer Tdnzerin gleich .. .
I 19

„Hurra, wieder der pikante Anknupfungspunkt gefunden”, zegeviert Herr Doktor.
Sich biegt und schmiegt und in der Hifte wiegt .. .
„Fine Hiifte oder etwas Hhnlich Aussehendes, das diesen Vergleich rechtfertigte, haben wir bisher niemals
an einer Palme, wenn sie vom Winde geschuttelt wird,
beobachten kOnnen", noteert dr. Brann, en men moet
zeggen, het is een kranig bewijs voor Nietzsche's
„pathologische Grundlage"! Daar zijn „Father- und
Flatter- und FlitterrOckchen" en zelfs „Milchbusen"
niets bij.
Wat zegt men van deze „reiche Ausbeute an sexualpsychologischen Funden", die dr. Brann van de reis
mee thuis heeft gebracht? Moet men dit geknaag nog
de eer bewijzen, het als onjuist te qualificeeren? . . . Er
is een betere weg: den heer Brann rustig laten knagen,
zijn enorme ontdekkingen rustig juist laten zijn. Het is
niet eens grafschennis. Het is het onhandige proza van
een onschadelijk muggezifter. Het is de pedante stupiditeit van Pentheus.
Wat weet men na lezing van dr. Brann's Nietzsche
und die Frauen?
Dat Nietzsche een mensch was als vele andere menschen. Dat hij een onzeker mensch was. Dat hij een
nude jongejuffrouw was, zelfs. Dat hij, m.a.w., om,
zijn boeken te kunnen schrijven, niet in het gelukkige
huwelijk van dr. Brann is kunnen treden. Zoover
brengt ons dr. Brann's psychologie, waarmee hij de
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psychologie van Nietzsche schijnt te willen overtroeven. Zoover; zoover terug naar de kleine luyden, Wier
genoegen daarin bestaat, Nietzsche als een der hunnen
te begroeten, om hem des te meer zijn „pathologische
Grundlage" te kunnen kwalijk nemen. „Wille zur
Macht" der kleine luyden, machtwellust van het freudiaansche knaagdier, dat in het woord „libido" den
term heeft gevonden, waarmee men de groote geesten
bij kan vijlen tot zij niet Langer gevaarlijk zijn!
Wat men dus na lezing weet, kan heel nuttig, heel interessant zijn. Maar wij moeten dr. Brann ten eenenmale de illusie ontnemen, met zijn boek „dem Verstandnis fur die einmalige grandiose Gesamterscheinung Nietzsche gedient zu haben“. Van „Verstandnis”
voor Nietzsche kan men door deze naarstige onderzoekingen alleen maar verwijderd worden. Welk
„Verstandnis" had Pentheus voor het optreden van
Dionysos, wells „Verstandnis” kan deze ijverige, middelmatige, iets te onbescheiden, maar toch niet kwaadaardige wetenschapskruier Brann hebben voor de
gestalte van Nietzsche, Wiens woorden: „Eine grosse,
feste Glocke von Unwissenheit muss um dish stehen",
hem niet anders dan hoogst antipathiek kunnen zijn,
wanneer hij eerlijk is tegenover zichzelf . . . Het is
werkelijk doodjammer, dat deze mensch Nietzsche
krankzinnig moest worden en daardoor de aandacht
trekken van alien, die niet krankzinnig zijn, maar
gaarne aan de krankzinnigheid denken als aan iets zeer
griezeligs, als iets „van hen", dat ook Nietzsche had,
dat hem plotseling vernedert tot hun peil, het peil van
den gek. Het is daarom, dat de dr. Brann's elkaar zoo
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gaarne wijzen op den pathologischen toon in Ecce
Homo en dien toon als het probleem Nietzsche gaan
beschouwen; in plaats van dat zij er zich over verwonderen, telkens en telkens weer, dat het genie met zulk
een toon (voor ieder normaal mensch een hoera-toon !)
zulke bedwongen, geslepen waarheden kan zeggen!
Dat is het probleem Nietzsche, het probleem Dionysos; al het andere is probleem voor dr. Brann, voor
Pentheus, die met de ontstelde oogen van den geheelonthouder een god op zijn beenen ziet waggelen, die
eigenlijk zickelf ziet waggelen in den god, die zich een
god niet anders kan voorstellen dan als een voornaam
ambtenaar, die dus een waggelende god indecent en
staatsgevaarlijk acht.
Dr. Brann rechtvaardigt, door zijn boek to schrijven,
zijn erotiek even goed of even slecht als Nietzsche door
zijn aphorismen over de vrouwen. Op dit peil zijn zij
gelijken, is Nietzsche desnoods dan de Dude vrijster en
dr. Brann de goede echtgenoot en levenskameraad.
Komaan, wij erkennen het! Maar Dionysos verbreekt
zijn boeien; wat philosophic met den hamer, en het is
met Pentheus gedaan; de god slaat hem met waanzin,
d.w.z. dr. Brann staat in zijn hemd voor Nietzsche's
ironies
„Ich hoffe, man kann iiber diese Emporschraubung
einer kleinen Spezies zum absoluten Wertmass der
Dinge noch lachen? . . ."
1932
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„G E E S T” EN „V R IJ H E I D"

OEN het eerste nummer van het emigrantentijdschrift Die Sammlung verscheen, gaf de
redactie daarin een verantwoording van haar
bedoelingen; en zij maakte bij die gelegenheid een
absolute en niet nader onderzochte tegenstelling tusschen Ville vim Geist en Schritt des Parademarsches.
Mede Haar aanleiding van het artikel van Jakob Wassermann over het „landschap" in datzelfde nummer
heb ik mij toen veroorloofd in het tijdschrift Forum
eenige opmerkingen te maken over dit gebruik van
het woord „Geist"; het kwam mij voor (en ik heb
geen reden van deze ziens wijze afstand te doen), dat
de redactie zich wat al te gemakkelijk afmaakte van
Bien „Geist" , waarvoor zij het op Wilde nemen.
Er is bier „something rotten" in de definitie van het
woord „Geist". Op het oogenblik, dat ik mijn commentaar opschreef, had ik een levendig gevoel van
sympathie voor de Duitsche emigranten, zoozeer
zelfs, dat het mij onnoodig leek, die sympathie nader
te rechtvaardigen door een term voor hen te reserveeren, wiens twijfelachtige waarde voor de hand
ligt. In het verband van die commentaar noemde ik
Der Einzige und .rein Eigentum van Max Stirner, wiens
„Sonde und Lasterung wider den Heiligen Geist" wel
vergeten, maar toch niet geheel onbekend zal zijn.
Wat Stirner in zijn in 1844 verschenen boek onderneemt, is de ontmaskering van het bijgeloof aan den
„geest" juist daar, waar die „geest" gewoonlijk aan
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de aandacht ontsnapt. Overal, waar de abstractie in
de plaats wordt gesteld van het „egoisme”, overal,
waar men meent het geloof aan goden en duivels te
hebben afgeworpen, daar verschijnt de „geest" als
„Spuk''; „einen Satz hast Du . . . ungeriittelt gelassen,
und der Einen Wahrheit hangst Du immer noch
unbefangen an, dass der Geist Dein besser Teil sei,
und dass das Geistige grOssere Anspriiche an Dich
habe, als alles andere." Of, zooals Stirner het elders
met een ander accent zegt: „Wir sollen zwar Geist
haben, aber der Geist Boll Uns nicht haben."
Stirner's boek moge langademig en weinig verleidelijk zijn geschreven („un livre de ruminant" noemde
Gide het in zijn Pritextes), het heeft onbetwistbaar
door den loop der gebeurtenissen in Duitschland opnieuw zijn bijzondere actualiteit. De felheid, waarmee
deze man het vooroordeel van onze „geestelijke"
superioriteit tracht te ontmaskeren, kan een waarschuwing zijn voor hen, die meenen met dat gevaarlijke begrip te kunnen opereeren, alsof het eenvoudig
gegeven lag als tegenstelling tot den „Schritt des Fara-,
de marsches”. Want hebben de nationaal-socialisten,
die thans in Duitschland den toon aangeven, geen
„geest''? Zijn zij „barbaren" in den zin van: menschen
zonder cultureele belasting, zonder een verleden van
civilisatie? Het tegendeel is waar; de nationaal-socialisten hebben eer te veel dan te weinig „geest''; waren
zij slechts barbaren, wij zouden hen oneindig sympathieker vinden! Daarom zal men zich in de eerste
plaats hebben of te vragen, in hoeverre de „geese' een
voorrecht is, dat men voor zichzelf moet opeischen;
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het ware immers volstrekt niet onmogelijk, dat men
zich hier vastklampt aan een legende, niet veel zinrijker dan de al bijzonder zwaar in „geest" gedrenkte
rassenleer van Hitler en Rosenberg.
De afstammingsleer van het woord „Geist" wijst er
nog op, dat wij hier aanvankelijk te doen hebben gehad met een „spook"; iets afzonderlijks, lets schrikaanjagends, een voor het „lichaam" imponeerenden
factor in het leven. In den volksmond en in de primitieve vormen der religie komt het „geestelijke" trouwens steeds nog in die beteekenis voor, ook al wordt
het dan soms pantheistisch verwaterd opgediend. In
mijn Politicus zonder Partij heb ik aan deze en
dergelijke verschijningsvormen van den „geest" een
hoofdstuk gewijd. Juist, waar de „geest" in uiterst
verdunde oplossing wordt geserveerd (onder de moderne intellectueelen, de philosophen en de kunstenaars b.v.) is dit spook voor ons het gevaarlijkst, want
het minst gemakkelijk te betrappen; tallooze geciviliseerden leven, al dan niet sceptisch gestemd tegenover
de cultureele waarden afzonderlijk, in de heilige overtuiging, dat aan den voorrang van het „geestelijke"
boven het „lichamelijke" niet kan worden getornd.
Een aanval op den „geest" staat voor hen gelijk met
een terugkeer tot barbarie, of erger nog: tot het dier.
Zij realiseeren zich niet eens meer, dat „bet" dier een
abstractie is, afkomstig van dien „geest" zelf, en dat
men dus, door naar „het" dier terug te keeren, automatisch terug zou keeren tot den „geest''! Zoozeer
is de „geese' in cultureele kringen taboe, en het is als
waarschuwing daartegen, dat Stirrer zegt: „Wir sol125

len zwar Geist haben, aber der Geist Boll Uns nicht
haben".
„Wir sollen zwar Geist haben . . ." De aanval van
Stirner geldt niet het feit van ons bestaan als wezens
met de z.g. „geestelijke" functies, maar uitsluitend
het bijgeloof aan den „geest" als een speciaal privilege
van den mensch. Het kenmerk van menschen, die
werkelijk door het vagevuur van het geestelijke zijn
heengegaan, is dan ook juist, dat zij dat superioriteitsgeloof volstrekt niet noodig hebben; ook al bewees
men hun op een goeden dag, dat het „geestelijk" stadium den laagsten worm van ontaarding symboliseerde, dan zouden zij nog blijven wat zij waren; het geloof aan den „geest" als iets Hoogers of Diepers vindt
men echter doorgaans bij de groote massa van hen,
die met den „geest" hebben leeren omgaan als iets,
dat hun vreemd is, dat hen beinvioedt door „werkingen van buiten", dat hun ondergrondschen eerbied,
angst en ook afschuw inboezemt. „Der Geist hat
sie . . ."
Tot dezulken reken ik de menschen van het slag Hitler,
Goebbels en Rosenberg. Zij zijn de „geestelijkste"
menschen van deze eeuw; dat praedicaat mag men
hun niet onthouden. Weerlooze slachtoffers van het
spook, dat hen bezit, zonder dat zij het hebben kunnen overmeesteren, zijn zij gedwongen boeken to
schrijven als Mein Kampf en Der Mythus des 20. Jahrhunderts of zich in de pseudo-dialectiek van „Moral"
en „Moraline" to vermeien. De „geese' heeft hier
getriomfeerd als nooit tevoren; want zijn grootste
triomf over den mensch is de verwardheid, tot stand
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gebracht door de woorden, die vreeselijkste attributen
van het geheimzinnige spook.
De grens tusschen den geestelijken ernst en den geestelijken zwendel is nergens scherp te trekken, omdat de
geestelijke ernst (d.w.z. de ernst, die den „geese'
ernstig neemt) reeds de dupe is van een bijgeloof, dat
zich in den geestelijken zwendel nog slechts krasser
zal manifesteeren. Ongetwijfeld, er bestaat een ijzige
ernst, die men intuitief als verantwoord herkent; men
vindt hem b.v. in het „officieele" Duitschland in den
nationalistischen roman Die Gedchteten van Ernst von
Salomon; maar dit is niet de geestelijke ernst, die men
evengoed bij Jakob Wassermann als bij Hitler vindt,
zij het dan ook met verschillende intellectueele middelen verantwoord. De overgang van Christian frabnschaffe op Mein Kampf is niet al te verrassend; de
grootste verrassing was ook voor buitenlanders niet
het nationaal-socialisme zelf, maar het als sneeuw voor
de zon wegslinken van den weerstand tegen het nationaal-socialisme; wij zijn zoo naief geweest van intellectueelen met boeken„geest" karakter te verwachten,
want dit prae-hitleriaansche Duitschland was het land,
waar, als ik mij niet vergis, de meeste boeken verschenen! Triomf van den geest!
Het is usance den Duitschers tegenwoordig opmerkingen van Goethe, Heine en Nietzsche na te houden,
waaruit blijkt, dat de beste representanten van de
Duitsche cultuur hun landgenooten voor „barbaren"
hebben uitgemaakt. Er is ook niets tegen die quail&
catie, als men maar goed weet, wat men onder „bar127

baren" te verstaan heeft; want barbaren als de Hunnen
zijn de Duitschers ten eenenmale nkii Amiel zegt in
zijn Journal Intime: „L'Allemand est barbare depuis les
pommettes jusqu'ala plante des pieds. Le faune remonte
en lui jusqu'aux oreilles exclusivement. it n'y a qu'a regarder le masque de ses grands hommes actuels (Amid
schreefin 1877), de Bismarck, de Moltke ou de l'empereur Guillaume, pour reconnaitre une argue grossierement petrie, une race forte mais epaisse, calculatrice
mais rude . . . La vulgarite germanique est dix foil
vulgaire, la corruption germanique, le chantage allemand dix foil plus laids qu'ailleurs. Hs sont condamnes
a etre honnetes, solides, serieux, sous peine de n'avoir
plus rien, ressemblant en ceci a la femme qui perd tout
en perdant sa pudeur." Wat Amiel (het tegendeel van
deutschfeindlich, in zijn jeugd zelfs een groot bewonderaar van Duitschland!) bier met de geirriteerdheid
van den aestheet als zijn indruk geeft, is een beeld, een
physiognomie van een wezen, dat onmiddellijk ontspoort, wanneer het zijn domme soliditeit kwijtraakt;
de barbarie bestaat dus voor Amiel in een tekort aan
gerijptheid, aan harmonie. Juist daarom (ik deel deze
ervaring met Amiel) is men als niet-Duitscher in zijn
jeugd geneigd de Duitsche cultuur te overschatten;
de „geest" verschijnt in Duitschland met alle pyrotechnische 'effecters van het idealisme, zoowel in Schiller als in de anthologie der expressionisten Menschheitsddmmerung; dat dit idealisme een dier geestesvormen is, die nauw samenhangen met veelvuldig biergebruik, misschien wel het aangewezen middel zijn
om dat bier „in hoogeren zin" te compenseeren, ziet
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men niet, als men jong is, omdat men zelf nog te zeer
verblind wordt door het „geestelijk" vuurwerk. Later,
als wij minder „geestelijk" zijn geworden, zijn dan
ook inderdaad onze vrienden onder de Duitschers
degenen, die de meeste critiek hebben uitgeoefend
op hun milieu. Het is, alsofwij de Duitschers niet goed
kunnen verdragen, tenzij in conflict met hun eigen
cultuur; met een zeker onmiskenbaar leedvermaak
sporen wij de citaten bij Goethe op, waaruit blijkt,
dat deze „big man" van Alfred Rosenberg niet veel
met de gedragingen van zijn tijdgenooten ophad. Een
weinig edele hartstocht, deze citatenjacht, maar een
bewijs, dat in den Nederlander evengoed als in Amiel
de intuitieve protestactie tegen het Duitsche yolkskarakter gedeeltelijk berust op een reactie tegen eigen
jeugdoverschatting van den „geese' als spook! Dat
de Duitschers, met hun monstrueuze universiteits„beschaving” en hun niet minder dan walgelijke
specialisatiedrift, den „geest" als het door Stirner verafschuwde spook dienen, is ons een doorn in het oog,
omdat wij in dien eeredienst onze eigen zonden terugvinden, maar zoo geproportioneerd, dat zij ons een
excuus aan de hand doen om er op te schelden.
Men moet vooral niet denken, dat de gemiddelde
Nederlandsche intellectueel op dit punt een bijzonder
rein geweten heeft: de tegenstellingen zijn bij ons
eager, de universiteiten een nuance meer op harmonie
ingesteld, de specialisten een grein minder aanmatigend dan in Duitschland. Maar in den kern zijn de
„geestelijke" verhoudingen dezelfde en onze afkeer
van de Duitsche barbaren geldt, ik ben er van over9
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tuigd, hoofdzakelijk (zij het dan ook onbewust) den
„geest'', zooals hij in Nederland bloeit en zich zoet
houdt met de illusie van de gallische invloeden, waaraan wij onderworpen zijn geweest. Dat onze intellecteelen zich minder snel door Mein Kampf zullen laten
bedotten dan hun Duitsche broeders, bewijst nog niet,
dat zij minder dupe zijn van Stirner's spook; want
ieder yolk heeft zijn eigen „geest'', zijn eigen spook,
zijn eigen bijbel.
Voor de Duitsche cultuur kan men deze (qualitatieve,
niet chronologische!) reeks opstellen, die als het ware
een in persoonlijkheden gesymboliseerde etymologie
van het woord „geese' oplevert: Nietzsche—Spengler—Chamberlain—Rosenberg--Hitler. Die reeks
geeft ongeveer een graphische voorstelling, die geleidelijk verloopt van den „geest" als organische functie
naar den „geese' als het hysterische woordenspook;
zij verklaart ook, waarom een Hitler zich kan beroepen op een Nietzsche, zonder iets met hem gemeen te
hebb en dan vijf letters: „geese'.
Het zou mij Been moeite kosten voor deze reeks in het
Nederlandsche cultuurmilieu directe paralellen te vinden; en uit die parallellen zou blijken, dat de matigende invloed van de Fransche cultuur op de onze ons
een Nietzsche zoowel als een Hitler heeft onthouden;
het sublieme en het ridicule zouden wij in de Nederlandsche parallelreeks met bescheidener voorbeelden
moeten aangeven!
Dat een woord, i.c. „geese', twee uitersten moet dekken, is niet een speciaal geval; het is een algemeene
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eigenschap der taal als zoodanig, die men alleen doorgaans voorbijziet, omdat zulk een eigenschap kwalijk te
rijmen valt met de behoefte aan stabiliteit bij de groote
massa der taalgebruikers. Het Nederlandsche spreekwoord: „een man, een man, een woord, een woord",
zegt duidelijk genoeg, wat het publiek van een woord
eischt; evenals de man een stabiele waarde behoort te
vertegenwoordgen, behoort het woord die waarde
overal en te alien tijde te dekken. De virtuozen, die met
woorden kunnen goochelen, zooals Hitler en Rosenberg, zonder zich om het „geweten der woorden" te
bekommeren, appelleeren dus aan een bij de massa (ook
bij de „intellectueele massa" !) reeds aanwezig instinct;
en aan Bien wel voorbereiden bodem schrijf ik goeddeels hun anders onverklaarbaar phaenomenaal succes
toe.
Opvallender manifesteert zich deze tweeledigheid van
het woord nog in de toepassing van den term „vrijheid". De twee uitersten, die door den term „geese'
gedekt worden, brengen n.l. ieder hun snort „geestesvrijheid" met zich mee. Niet alleen aan de zijde der
emigranten strijdt men voor „vrijheid"; ook dr.
Goebbels en Alfred Rosenberg coquetteeren in den
laatsten tijd druk met dat begrip. Coquetteeren? Het is
meer dan dat; zij hebben hun „vrijheid", die „vrijheid"
maakt een essentieel bestanddeel uit van hun leer!
Vrijheid an sich is iets volkomen ledigs; niemand kan
zich daarbij iets reèels voorstellen. Zelfs de anarchist
is niet vrij, want hij loopt minstens aan den leiband van
een „vrije" samenleving; iedere vrijheid heeft haar
noodzakelijk tegendeel in gebondenheid door wat dan
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ook. Ongetwijfeld echter denkt zoowel de liberaal als
de nationaal-socialist zich een (min of meer vaag omschreven) toestand, als hij van „vrijheid” spreekt. Het
gaat er dus om, die voorstellingen op het spoor te
komen, teneinde daardoor het woord „vrijheid” van
zijn rhetorischen klank te ontdoen. Het is geen toeval,
dat Jessner in Nederland Schiller's Wilhelm Tell kan
regisseeren met als Leitmotiv de „Freiheitsgedanke”,
terwijl in Berlijn diezelfde Wilhelm Tell met denzelfden tekst vertoond wordt. Schiller immers is het
karakteristieke voorbeeld van den schrijver, die met
woorden opereert, waaraan geen realiteit beantwoordt; aan weerszijden van de Duitsche grens is
Schiller in de eerste plaats gebaar, stemgeluid, armbeweging en die dingen kan men in dienst stellen van
ieder willekeurig ideaal. Geen van beide partijen misbruikt Schiller, want Schiller zelf geeft zich geen
rekenschap van de bedrieglijke functie van het woord;
de bijeenkomst op den Riitli resonneert uitstekend in
den Koninklijken Schouwburg te 's Gravenhage,
maar evenzeer in de Kroll-Opera.
In de groote zaal van deze Kroll-Opera heeft Rosenberg eens gezegd: „Wij knevelen ook de vrijheid der
wetenschap niet; met dien verstande dat wij niet
dulden, dat liberale en marxistische geleerden de
grootheid van het Duitsche verleden zouden mogen
beschimpen of nu nog abstracte theorieen uit den tijd
der Fransche revolutie propageeren." Dat ons dit
snort „vrijheid” een kinderlijke caricatuur toeschijnt,
behoeft niet te beletten, dat zich in het hoofd van den
beer Rosenberg een confuus begrip gevormd heeft van
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het onderwerp, waarover hij spreekt; hij moge een warhoofd zijn — ook warhoofden hebben hun fundamenteele ideeEn, en het is zeker de moeite waard na te gaan,
waar die idean vandaan komen. Het vrijheidsbegrip
van den heer Rosenberg verschilt b.v. niet bijzonder
veel van de libertas van Augustinus, volgens wien de
„libertas" der vromen bier op garde niet veel anders
is dan een Abstufung van de noodzakelijke „servitus" ;
evenzoo beteekent immers „pax" bij Augustinus ongeveer „permanente oorlog tegen den duivel en zijn
trawanten". Deze begrippen, men moet het zich steeds
voor oogen houden, zijn Been parodieen, maar zij spiegelen werelden, zij vertolken een psychologie, die samenhangt met een menschentype, dat de grenzen van het
nationaal-socialisme verre te buiten gaat en alleen in
dat nationaal-socialisme een langgewenschte rechtvaardiging vindt. Deze menschen zijn niet „tegen de vrijheid"; de augustinische „libertas" heeft de middeleeuwsche politiek mede helpen beheerschen; zij zijn
voor de „vrijheid", zooals die zich aan hen voordoet.
„Vrijheid" noemen zij een toestand van waakzaamheid tegen het verlies van geestelijk kapitaal, zooals zij
onder „geest" verstaan dat geestelijk kapitaal zelf; eer
een vorm van afwerende gierigheid dus, dan een verlangen zichzelf aan anderer ideeEn te verliezen.
II( houd het dus voor zeer onbillijk, den nationaalsocialisten een reEel vrijheidsbegrip te ontzeggen; het
is alleen het tegendeel van het mijne . Meent men
sours, dat het beroemde Nederlandsche vrijheidsbegrip zooveel van dat van Rosenberg verschilt? Prof.
Huizinga noemt in zijn boekje Hollandische Kultur
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onze goudeneeuwsche
kerkelijke vrijheid „ein System, das weder Religionsfreiheit noch prinzipielle Tolerant heissen kann, das
aber mittels Augezudrucken und hin und wieder mit
einer leichten Bestechung das Los der anderen Konfessionen sehr ertraglich machte". Men zou zich zeer
vergissen, als men dacht, dat de hollandsche burger
sedert de zeventiende eeuw in wezen veranderd was;
libertinage met de vrijheid is hem even antipathiek
als vroeger en zoodra zijn belangen in gevaar komen
sluit hij zich, zij het schoorvoetend vanwege zijn temperament dat de concentratiekampen als middel tot
bevestiging der „vrijheid" verwerpt, van ganscher
harte aan bij den „warhoofd" Rosenberg.
Dat de gemiddelde Nederlander zich voorshands nog
verzet tegen het nationaal-socialisme, dat wellicht
(maar men moet in dezen niet profeteeren) het nationaal-socialisme nooit vat zal krijgen op een groot deel
van het Nederlandsche yolk, heeft niets uitstaande
met een geidealiseerd vrijheidsbegrip, dat niet het
vrijheidsbegrip der massa is; het is een quaestie van
smaak, van ingeboren voorliefde voor wanordelijkheid wellicht, van afkeer van het „massregeln" ongetwijfeld. Vele Nederlanders hebben daarom spontaan
sympathie gevoeld voor de emigranten, slachtoffers
van een voor Nederlandsche levensgewoonten weerzinwekkend systeem; maar als dat systeem zich eenmaal heeft geconsolideerd tot een „fatsoenlijken"
staat, zal men hier de emigranten hoogstens nog dulden;
en wee hen, wanneer zij dan pogingen doen dien „bevrienden staat" to benadeelen!
des siekehnten Jahrhunderts

134

De „geest" en de „vrijheid”, waarover 224 spreken,
zijn niet alleen in Duitschland vogelvrij; vogelvrij zijn
zij door den aard van hun aanwezigheid, internationaal. Vogelvrije vrijheid; ziedaar de paradox, die de
essentie van orate wijsheid wellicht meer verduidelijkt
dan Welke omschrijving ook. Onze vrijheid is, zonder
recht op het martelaarschap der emigratie, altijd in de
emigratie, omdat zij, in alle landen, van haar vogelvrijheid moet Leven. Het verschil tusschen Duitschland en Nederland (altijd nog groot genoeg, om het
met alle beschikbare middelen te helpen bestendigen)
is in dezen hoogstens een graadverschil in tolerantie.
Dat die tolerantie in Nederland dikwijls zeilt onder
de vlag van de vrijheid moet geen aanleiding geven
tot misverstanden, die alleen desillusie kunnen oplevere n.
Ilc heb aan deze uiteenzetting nog slechts een moraal
toe te voegen: men spreke minder over den „geese'
en de „vrijheid”. Niet, omdat wij geen recht zouden
hebben op die woorden; uitsluitend, omdat wij met
die woorden niemand kunnen bekeeren, die niet reeds
aan alle denkbare andere nuances zijn verwantschap
met ons heeft beseft. Het ware niet onmogelijk, dat
wij elkaar veel eerder herkenden aan onze lichamelge
analogieEn en aan onze onvrijheden. Ook al proclameert dr. Goebbels morgen de vrijheid van drukpers:
zijn stem door de radio heeft ons sinds Lang alien twijfel ontnomen ten opzichte van de wereld, waaraan
deze vrijheid is ontbloeid.
1934
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HITLER, EBENBILD DES HER RN

W

AT men ook redeneeren moge over objectiviteit: niets is duidelijker dan dat succes
de koerswaarde van een theorie doet stijgen,
hoe aanwijsbaar de denkfouten in die theorie ook
mogen zijn. De tegenwoordige duitsche rijkskanselier
Adolf Hitler Levert daarvan het sprekend bewijs. Hij
schreefjaren geleden een boek, Mein Kampf genaamd,
dat door de welvoeglijke intellectueelen met gepaste
minachting werd bejegend, omdat het van phrasen
aan elkaar hing; maar nauwelijks heeft dezelfde Adolf
de macht veroverd (men vergete toch niet: bij het
duitsche yolk!) of de stemming begint zachtkens aan
anders te worden; de intellectueelen „draaien bij", zij
kunnen zich niet onttrekken aan de magie van het
succes, zij willen zich niet isoleeren, en dientengevolge: men ontdekt toegeeflijkheid in hun stem, wanneer
zij het over Hitler's evangelie hebben. Inplaats van de
voor de hand liggende conclusie te trekken (die hen
bovendien de eer van het martelaarschap zou kunnen
bezorgen), dat het succes van Hitler berust op zijn geringe intellectueele begaafheid, worden zij wankelmoedig en gaan concessies doen! Deze tactiek pleit
weer voor de minieme waarde van het intellect bij
intellectueelen; eigenlijk gelooft de gemiddelde intellectueel niet zoo positief in zijn criteria, eigenlijk
gelooft hij meer aan alle andere Bingen dan intellect.
De intellectueel is een menschentype, dat zich spoedig
door succes laat imponeeren, omdat hij zoo zelden
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van theorieen succes ziet komen; de halfintellectueel
a la Hitler, Wiens terminologie een intellectueel tintje
heeft, maar in essentie op de apparatuur van het zendstation is afgestemd, brengt hem van de wijs, omdat
hij aan het intellectueele tintje overmatige waarde
hecht en den loudspeaker daardoor niet meer hoort.
Het woord van Nietzsche: „Ein Antisemit wird dadurch durchaus nicht anstandiger, dass er aus Grundsatz lugt", schijnt hem onbekend te zijn gebleven.
Het succes van Hitler bij een halfbeschaafd yolk als
het duitsche bestaat juist hierin, dat hij zonder eenige
intelligentie goedklinkende zinnen kan bouwen en
zonder nadenken (in den zin van: zelf waardebepalen)
ideeEn van anderen kan opnemen, om er weer niets
dan klanken met beteekenis voor terug te geven. Om
nogmaals Nietzsche aan te halen (Welk een verleiding,
in dit geval !) : „Was auch nur in ihn hineingeht, jeglich
Ding kommt dumpf and dick aus ihm zuriick, beschwert mit dem Echo der grossen Leere". Was Hitler
alleen maar een barbaar, dan zou hij de intellectueele
mimicry missen; was hij werkelijk intelligent, dan zou
hij zijn daverenden leiderstoon niet hebben; maar hij
is het type van den door enorme loudspeakers versterkten kleinen burgerman, die dus wel voor den
niet-versterkten burgerman het ideaal van een aanzienlijk denker moet zijn. Leest men in Mein Kampf,
dan wordt men in de eerste plaats getroffen door het
volkomen ontbreken van alle moeizame intellectueelen-verantwoordelijkheid; het geheele betoog is ingesteld op het effect voor den burgerman, die iets
meer dan lezen en schrijven heeft geleerd, die het elan
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van de verkiezings-campagne, maar ook den haat
tegen het twijfelen bezit; die echter bovendien een
goedklinkende phrase uit de studeerkamer uitstekend
weet te waardeeren als een goedkoope garantie der
aangeworven vooroordeelen. Heeft men dus, als
Hitler, de onmiskenbare bekwaamheid om zonder
denken woorden te kunnen formuleeren, die elders
en door anderen gedacht zijn, dan heeft men, vooral
bij het yolk van denkers en dichters, automatisch al
een goede kans. De „beschaving” der Duitschers is
over het geheel een typische universiteitsbeschaving,
d.w.z. een onbeschaafdheid, die in woordklanken
heeft leeren gelooven en in woordklanken cultuur
heeft leeren simuleeren; Duitschland is niet voor niets
het land der geleerden en philosophen, der Feldwebels
van den geest; door het in al te grooten getale voorkomen van zulke wezens wordt een cultuur eigenlijk
al voldoende gekarakteriseerd als een cultuur van
beschavingssimulanten. Zulk een beschaving wijkt
voor de phrase gemakkelijk terug, omdat zij een
kwaad geweten heeft; zij bestaat immers bij woordklanken en wijkt dus ook voor woordklanken; een
scherp onderscheid tusschen intellectueele mimicry en
intelligentie kent zij niet, en dus zijn zelfs haar intellectueelen als was in de handen van een superieur
representant des „haeren BiOdsinns”.
Men kan gerust zeggen, dat het rassenvraagstuk in
het centrum van Hitler's belangstelling staat, omdat
zijn phraseursinstinct hem den weg heeft gewezen
Haar het geliefde probleem van een half beschaafd yolk.
Voor den werkelijken barbaar bestaat er geen rassen138

theorie; hij heeft de abstractie „ras" nog niet uitgevonden en leeft zijn eigenschappen. Voor den door en
door geciviliseerden mensch bestaat die theorie evenmin; hij heeft er (als de Franschman en de Engelschman, voor zoover hij niet als kolonisator geprikkeld
wordt) geen behoefte meer aan, zich onderdeel van
een bloedcompagnie te voelen. Alleen de tusschen
barbarie en civilisatie schipperende halfbeschaafde
natie verslindt de theorie van het door God verkoren
tegenover het verdoemde ras, omdat het te zeer door
de civilisatie is aangetast om zijn ras alleen te Leven en te
weinig van de civilisatie is doordrongen om over dat
ras te zwijgen ; voor de half-beschaving is de rassentheorie een dyspeptische godsdienst, een vlucht uit
de onaangename consequenties van het individu-zijn,
waar men nu eenmaal nog niet aan toe is, Haar den
hemel van het Ras. Niemand zal ontkennen, dat er
een Jodenprobleem bestaat; maar men moet aan de
dyspepsie van een Hitler lijden, om daaruit het probleem van God en Duivel te kunnen distilleeren! Gesteld zelfs, dat het Jodenprobleem factisch zoo simpel
ware, als Hitler het gelieft voor te dragen, dan nog zou
de semietische arglistigheid geen pleidooi zijn voor de
goddelijkheid van den Aria. ; integendeel, zij zou
slechts kunnen dienen om bewondering op te wekken,
en tevens medelijden te doen gevoelen voor die edele
arische domooren. Bij een meesterlijk psycholoog als
Nietzsche en zelfs bij den verre van critischen Houston
Stewart Chamberlain (in Wiens afgetrapte schoenen
de heer Hitler met een vrij onbeschaamd origineelengezicht rondloopt) vindt men dan ook openlijk be139

wondering voor de Joden; voor Hitler daarentegen
is de Jood zonder meer een filius Diaboli, een „Pest",
een „Seuche", een „Vergiftung des Blutes" etc., etc.
Het bloed is in Mein Kampf (zonder een argument
overigens !) van vloeistof symbool en zwendelobject
geworden. Arièrsbloed heeft daarbij een kolossalen
voorsprong, want God zelf gaf hier de injectie; geen
wonder dus, dat de Joden als duivelskinderen het
daarop voorzien hebben; „der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem
Gesicht, auf das ahnungslose Mddchen, das er mit
seinem Blute schandet and damit seinem, des Madchens Volke raubt." Met zulke woorden geeft de
burgermansloudspeaker weer wat wij zouden noemen: een gemengd huwelijk. Het rassenvraagstuk is
hier allang religieus vermomde hysterie geworden,
appetijtelijk vooral voor een halfbeschaafde natie,
die door Joden telkens weer bij den neus is genomen.
„So glaube ich heute im Sinne des allmachtigen
SchOpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden
wehre, kiimpfe ichfiir das Verkdes Herrn" . Bij het lezen
van zulke stijlbloempjes vergaat ook onze laatste hoop,
dat wij in Hitler wellicht een grooten en bewusten
misleider der profane massa, een „worst" in den zin
van Machiavelli zouden mogen begroeten. Een man,
die iets dergelijks kan schrijven, moet, dunkt mij, voor
99 pCt. zelf gelooven in zijn maagbezwarende wartaal, ook al heeft hij zich als politicus aan veel gewend;
als hij Machiavelli had begrepen met zijn instinct, had
hij toch andere woorden gekozen, zich niet uitgedrukt, alsof hij in het openbaar onpasselijk was gewor140

den; want men zou er over gaan denken, een ernstig
gebed op te zenden tot den Heer, om de wereld verder
zonder Hitler of to doen in dat geval, hetgeen op grond
van Zijn almacht mogelijk moet zijn. Maar zijn wij
niet nog te nalef? Elders leest men bij Hitler nl., dat
de Arias zich niet met de Joden moeten afgeven, maar
„Ebenbilder des Herrn . . . zeugen und nicht Missgeburten zwischen Mensch und Affe". Hitler schijnt
dus het signalement van den Heer te kennen en speciaal voor zijn Aria's te hebben gereserveerd; waarschijnlijk moeten wij ons God voorstellen ongeveer
als Otto Wallburg, maar minder geagiteerd, want
bijgestaan door zijn zoon, die ons in het vleesch verschenen is: Adolf Hitler, schrijver bovendien van zijn
eigen kruisgang, Mein Kampf! En zoo iemand zou
intellect noodig hebben, om een geheel yolk te veroveren? Heffen wij liever het Horst-Wessellied aan,
mijne heeren intellectueelen, bezingen wij den zegen
van den numerus clauses en geven wij vervolgens het
woord aan rijksminister Goebbels, den apostel der
Duitschers.
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NATIONALISME, GEOPENBAARD
EN VERLOOCHEND
Ernst von Salomon, Die Geachteten

S

OMMIGE boeken zijn misleidend, omdat zij een

actueelen inhoud hebben en daardoor maskeeren,
dat hun schrijver een eersterangsschrijver is; men
denke aan Max Havelaar. Het zou wel een wonder zijn,
als een auteur van het eerste plan actueel was in den
zin van een Ilja Ehrenberg; zijn actualiteit put immers
niet uit de gebruikelijke bronnen, zijn oorspronkelijkheid heeft niets uitstaande met de vlugge, goedkoope
originaliteitsjacht der „razende reporters"; ook al „gebeurt" er nog zooveel met hem, het „gebeurde" wordt
pas werkelijk gebeurtenis voor hem, als het zich na een
proces van omzetting en schifting heeft gekristalliseerd tot een geheel ander beeld dan dat der fotografische cliches. Daarom zullen Stendhal en Dostojewski
nog actueel zijn, als de actualiteit der gebeurtenissen,
waarop hun werken betrekking hebben, al volkomen
tot de doode historic is gaan behooren; ja, men verbaast zich dagelijks over hun genie, dat hun vergunde
met zoo andere oogen den mensch to zien dan hun
tijdgenooten, en men prijst zich gelukkig, dat de „tijd"
dank zij hun een zeer rekbaar begrip is. Dank zij de
„diepere"actualiteit der genieen zijnwij nog in staat Pascal als een tijdgenoot te voelen, terwiji Alie van WijheSmeding door ons volstrekt tot de middeleeuwen
wordt gerekend; de „kalender der genialiteit" is des een
gansch andere dan die van den Enkhuizer Almanak.
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Men doet Stendhal en Dostojewski geen onrecht, als
men Ernst von Salomon in hun gezelschap brengt.
Is het vvellicht daarom, dat deze auteur in Nederland
tot voor kort tot de groote onbekenden behoorde? De
werken van Hitler, Rosenberg, Fallada en andere twijfelachtige reputaties vermenigvulden zich ten onzent
in de etalages, maar naar Ernst von Salomon zocht
men vrijwel altijd vergeefs. Boeken van werkelR
formaat worden niet via den boekhandel ontdekt; en
zij worden evenmin gelanceerd met een seizoensaanbieding, zooals genoemde Fallada, die zich ook uitnemend voor een aardige verfilming leent; zelfs het
element Remarque, dat von Salomon ook aan zich
heeft (maar hoe volkomen anders van mentaliteit!), is
blijkbaar niet voldoende om iemand tot een volksheld
te maken, als hij niet tevens voorzien is van de „populaire" idealen van dien Remarque. Ernst von Salomon moet men pelf ontdekken, en Ms men hem ontdekt heeft, is men weer voor een paar maanden gepantserd tegen den stroom van middelmatigheden, die
ook wel eens met een economisch klinkend woord
„boekenmarkt" wordt genoemd. Hij behoort met den
democraat Ortega y Gasset en den communist Trotski
tot mijn „ontmoetingen" van den laatsten tijd. Het
doet er weinig toe, in wake „partr men de boeiende
menschen ontmoet. Bij deze actualiteit geldt geen
„partr; de ras-Duitscher, nationalist en bloed-mysticus Ernst von Salomon behoort tot de kategorie van
Stendhal en Dostojewski en niet tot die der meeloopers, die tegenwoordig pogingen doen zijn boek te
annexeeren als „das dokumentarische Werk iiber die
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politischen Attentate des Nachkriegs, die KNmpfe im
Baltikum und in Oberschlesien, iiber die Entstehung
der Freikorps, Biinde und Selbstschutzorganisationen,
der Keimzellen der nationalen Bewegung " en hemzelf
als een „Vorkampfer der deutschen Revolution" (aldus adverteert de uitgever thans op den omslag van
Die Getichteten). Zij, die zich blind staren op de „gebeurtenissen", die in het boek van dezen schrijver
voorkomen, hebben niets begrepen van het wezen van
den mensch von Salomon, die alles anders is dan een
reporter van actualiteiten; de werkelijke gebeurtenissen spelen zich hier op een geheel ander plan af, het
plan der „diepere" actualiteit.
Oppervlakkig beschouwd geeft von Salomon in zijn
autobiografischen roman een „beeld" van de geestesverwarring, die in het Duitschland van na den oorlog
heerschte, en van de chaotische versplintering der nationaal-voelenden, die de tijd dwong tot een landsknechtenbestaan van samenzwering, politieken moord
en algemeene sabotage der republiek van Weimar; het
geeft zelfs (en de minnaars van Ehrenburg c.s. mogen
hier de ooren spitsen) een van zeer nabij beleefde reportage van den moord op Walther Rathenau, waarbij
von Salomon uit de verte betrokken was; het geeft
voorts beschrijvingen van den oorlog, die niet onderdoen in afschuwelijkheid voor die van Remarque, al
speelt deze oorlog zich niet op het Westfront, maar,
als een snort nationale guerilla, aan de Oostelijke grenzen van het Duitsche rijk af. Die Gedchteten wemelt
van zulke „gebeurtenissen", en misschien is het de
stroom van feiten, die den slechten lezer misleidt. De
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oppervlakte van het leven, dat zich hier uitspreekt als
„ik.” (en men heeft geen enkele reden om aan te
nemen, dat von Salomon meer romanceert dan noodig
is) is het tegen alle moraal gerichte leven van den
avonturier „par droit de naissance", van den Casanova
der nationals mystiek met een ondergrond van donjuanerie; een leven, dat eindelijk vastloopt in jaren van
gevangenisstraf, in een zee van eenzaamheid, die den
avonturier op zichzelf aanwijst . . . en op Le Rouge et
le Noir van Stendhal. De liefhebbers der reportage
kunnen zich thans verbazen: het gewaagdste avontuur
van den opgesloten avonturier wordt geriskeerd om
dat boek in bezit te krijgen! . . . Daaruit alleen kan
reeds afdoende blijken, hoe oppervlakkig het is, schrijvers als von Salomon in de klasse der politieke avonturiers onder te brengen, alleen omdat zij politieke avonturen hebben beleefd en omdat hun instinct zich verzet
tegen iederen vorm van burgerlijke orde. Een temperamentsverschil Scheidt von Salomon van Stendhal en
Dostojewski; maar een man, die west: „Unsere Aufgabe ist der Anstoss, nicht die Herrschaft", heeft de
eenzaamheid van den schrijver en de noodzakelijke
eilandpositie van zijn gebied even duidelijk doorzien
als Stendhal, die geen lezers verwachtte voor het jaar
1880.
„Die Geachteten" : de uitgebannenen, de gevloekten,
de „geteekenden”. Waarom noemt von Salomon
zichzelf en zijn kameraden, die hij zonder eenige sentimentaliteit als medebandieten schildert, met Bien
naam? Alleen, omdat zij als „nationalistee werden
uitgestooten door de republiek van Weimar? OngeI0
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twijfeld niet in de eerste plaats; met dezelfde verachting en ijzige ironie karakteriseert deze „voorlooper"
van Hitler en Goering het „nationale" pathos en het
antisemitisme, dat zich beroept op den zwendel met
de Wken van Zion, als een „wonderlijk mengsel van
bierlucht, zonnemythe, militaire muziek" benevens
„Schillercitaten, Deutschlandlied en gebazel over runen en rassen". Duidelijk genoeg, overduidelijk; een
concreet voorbeeld kan het nog duidelijker maker.
Als von Salomon overgebracht wordt van de eene
gevagnenis naar de andere en als hij bij die gelegenheid
in een cel terechtkomt, waarin de gevangenen hun
namen hebben gekrast, met een sowjetster of een hakenkruis er achter, dan krast ook hij zijn naam in den
muur, maar zonder eenig symbool. Zulk een detail
kenmerkt dezen nationalist, dezen mysticus zonder
mystieken zwendel.
Von Salomon vertegenwoordigt de Duitschland-mystiek in haar negatieven, volkomen instinctieven en dus
strijdbaren worm; daarom is zijn mystiek een intellectueele rooversmystiek. Het merkwaardige van deze
snort mystiek is, dat zij het scherpste intellect niet uitsluit; integendeel, juist die ondoorgrondelijke mystieke
kern van het nationale gevoel drijft von Salomon al
zijn handelingen bloot te stellen aan een cynische zelfcritiek. In dit stadium zijn mystiek en intellect geen
contrasten; zij doordringen elkaar; de blinde drift van
het eerie wordt des te feller in haar blindheid en driftigheid beseft door de nuchtere, zakelijke scherpte van
het andere. Ook in dit opzicht is von Salomon nauw
verwant aan Dostojewski (honderdmaal meer dan
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Jakob Wassermann of Lion Feuchtwanger, die de afleggertjes van Dostojewski in de Duitsche litteratuur
hebben uitverkocht), bij wien men diezelfde vermenging van mystiek en intelligentie aantreft. Dit is de
eenige vorm van mystiek, die ik volledig erken: de
mystiek, die bestand is tegen de scherpste tortuur van
het borende verstandsmechanisme. Wat na die tortuur
aan geheim overblijft (of het nu Pascal's geloovigheid
of von Salomon's nationalisme is), heeft recht op mysterie. Al het andere is goedkoop, vulgair, RosenbergHitler.
De kern van von Salomon's roman ligt dan ook niet in de
(naar mijn smaak to Lang uitgesponnen) guerilla aan
de Oostgrenzen, die een voorspel, en evenmin in de
subliem geconcipieerde gevangenisstraf, die een tragische apotheose vormt; de kern is Kern, de moordenaar van Rathenau. Het gesprek met dezen Kern is
het meesterlijkste, in zijn soberheid volmaakst geschreven deel van Die Gedchteten.
Hier spreken twee menschen over de motieven, die
hen tot handelen drijven; hier voltrekt zich het drama
van handelen en doel in de theorie der intellectueele
„landsknechtee, die straks in het voile bewustzijn van
hun daad Rathenau, den eenigen gelijkwaardigen
tegenstander, uit den weg zullen ruimen; en het is een
gesprek, zooals men er in de wereldlitteratuur maar
weinig vindt. Zoo compleet en naakt liggen hier de
beweegredenen open, zoo argeloos reiken elkaar hier
bandiet en mysticus de hand, dat men zich zonder verzet overgeeft aan een mentaliteit, die men met zijn
„Hoed" niet kan deelen. En hetzelfde geschiedt bij den
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moord zelf. Geen fanfares, geen vulgaire haatuitbarstingen tegen den „jood" Rathenau; deze moordenaars hebben geweten, wien zij vermoordden, en juist,
omdat zij wisten, dat Rathenau een man van formaat
was, vermoordden zij hem, den allergevaarlijksten.
Zoo en niet anders, zonder eenig gesnork a la Hitler,
zonder hysterische schoolmeesterskreten a la Rosenberg motiveert von Salomon een moord; niet als een
heldendaad, maar als de struikrooversdaad van mystici. Eerbied voor Rathenau (het tegendeel van „halfzacht" medelijden) vervult dit boek, verachting ook
jegens hen, die in rechtsche kringen van den moord
profiteerden. „Der Rang des Menschen Rathenau vermochte nicht dem Hass and nicht der Trauer seiner
Freunde das Gesicht zu geben. Er blieb auch im Tode
einsam".
Rathenau vertegenwoordigde de hoogste potentie van
wat die „Geachteten" bestreden; daarom vermoordden zij Rathenau, en niet b.v. den goedigen Ebert of
den onbenulligen Wirth. Dit is een standpunt, waarover men zijn diverse meeningen kan hebben, maar
dat bij von Salomon niets goedkoops heeft. Aan de
beoordeeling van den tegenstander herkent men den
mensch onmiddellijk: een Hitler, maar ook een von
Salomon. Ik zou durven beweren, dat de houding
tegenover den tegenstander een van de zuiverste kenmerken is van iemands levenssql en, dientengevolge,
van den stijl, waarin iemand schrijft; en in dit opzicht
staat Hitler op den laagsten, von Salomon op den
hoogsten trap. Rancune en Laster symboliseeren een leugenachtigen, door en door onwaren stijl, een in afkeer
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gedrenkte eerbied jegens denvijand symboliseert een oprechten en menschelijk volkomen verantwoorden Stijl.
Het boek van Ernst von Salomon was mij op meer
dan een punt een openbaring.
Voor alles, omdat ik hier aangetroffen heb, wat ik lang
vergeefs heb gezocht en van welks aanwezigheid ik
van to voren toch reeds was overtuigd: de eersterangsopenbaring van het sentiment, dat op dit oogenblik in
Duitschland triomfeert, nadat het door de theoretici
van het nationaal-socialisme was gekanaliseerd in de
bedding van het vergiftigde kleinburgerlijke moeraswater. Daarom (kanaliseering verandert het aspect van
den stroom in niet geringe mate !) is de verhouding
van von Salomon, die den „paragraphenmensch" haat
en dus waarschijnlijk ook den Arierparagraphenmensch, tot dat nationaal-socialisme niet zoo ongecompliceerd, als men wellicht zou denken. De strijd
van dezen man gold de burgerlijke zelfgenoegzaamheid van de republiek van Weimar, zijn nationalisme
was in de eerste plaats een negatieve reactie; door het
heele boek loopt, parallel aan de mystische landsknechtenmoraal, het bittere besef, dat de strijders geen recht
hebben op „Erfolg", dat de strijd gestreden wordt om
den strijd zelf. Rathenau bestreden de landsknechten,
omdat hij een absolute waarde, een abstract menschelijkheidsideaal naar voren bracht, dat het Duitsche
yolk zou kunnen verzoenen met zijn lot; en verzoening beteekent voor von Salomon verburgerlijking en
zelfgenoegzaamheid. Hoe deze auteur zich thans voelt
nu de Dude burgerlijkheid vervangen is door de nieu149

we, of hij gouwleider is geworden, nu de Schillercitaten en het rassengebazel inzet geworden zijn van een
schare, die eenige jaren geleden de republiek half verdedigde en half verried, is mij niet bekend; zijn twee
latere boeken, Die Stadt en Die Kadetten heb ik nog niet
gelezen en, eerlijk gezegd, ik verlang er niet eens buitensporig naar om ze te lezen. Als von Salomon zich
na Die Gedchteten nog eens heeft overtroffen, zal dat
mijn bewondering voor zijn schrijversschap slechts
kunnen vergrooten; als hij dit hooge peil in zijn latere
werk niet meer heeft kunnen halen, zal ik er Die Gedchteten niet minder om bewonderen. Dit boek is zoozeer een oeuvre op zichzelf, dat het bij machte is een
schrijver uit te putten of hem in een later boek in herhaling te doen vervallen. Het superieure is, evenals de
strijd voor een mystiek gegeven idee, iets, dat zich niet
tot in het oneindige laat prolongeeren; het is voortdurend een waagstuk, dat een completen inzet en een
complete onafhankelijkheid van alle „publieke opinie"
eischt. In dit opzicht vertoont de roman van von Salomon meer overeenkomst met Spengler (ook in zijn
afkeer van „die verheerenden Gewalten der Zivilisation" en van de overheersching der economische politiek) dan met de „big men" der nazi's; von Salomon
is uitgesproken artstocratisch, ook waar hij zich voor
de Duitsche gemeenschap uitspreekt, door het levendig
besef van een rangorde, die noodzakelijk en vanzelfsprekend is; „men voelt de rangorde, men kan met
hen, die Naar loochenen, niet van gedachten wisselen".
Dit besef van rangorde, dat ook de superioriteit van
den mensch Rathenau erkent, vindt men in de ver150

Bering van den eersten den besten „leider" slechts als
caricatuur, als kleinburgerlijken spotvorm, als wanbegr p dus van het rangorde-instinct; want het zijn niet
de idean, die de menschen met elkaar verbinden of
van elkaar scheiden, maar het is de wijze, waarop men
die ideeen beleeft.
Von Salomon zegt het trefiend en voor dezen tijd bijna
schrikwekkend symbolisch:
„Niemals ist das Erlebnis entscheidend! Es kann zu
jedem kommen, es trifft blind die Menschen, ob sie
geriistet Sind oder nicht. Entscheidend ist immer, wie
Bich im einzelnen das Erlebnis sublimiert".
Met Hollandsche woorden wil dat zeggen (en von
Salomon zegt het zelf elders zoo in zijn bock) : tegenover hen, die meenen mij tot hun voorganger to kunnen maken, vereenzelvig ik mij met Rathenau, Wiens
dood ik gewild heb.
Het is dit accent, dat Die Gedchteten verre uitheft boven
den stroom van nationale kitsch en boerenidylles; het
is om dit accent in de eerste plaats, dat ik dit bijzondere
boek beschouw als de openbaring en de verloochening
van het nationalisme tegelijk.
1934
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EINSTEIN
" • • • es besteht ein grotesker Gegensatz zwischen
dem, was mir die Menschen an Fahigkeit und
Leistung zuschreiben, und dem, was ich wirklich
bin und vermag."
Einstein

E

R bestaan menschen, die zoozeer verslonden

worden door hun legende, dat het uiterst moeilijk is hun persoonlijkheid uit die legendevorming los to maken. Tot hen behoort zonder twijfel
ook Albert Einstein, de man, Wiens profiel men nauwelijks meer kan zien, omdat de dooddoener „relativiteitstheorie” hem onder de Olympiers heeft verheven
en aldus aan het oog der sterfelijken onttrokken. Het
is daarom in zekeren zin voor de persoonlijkheid van
Einstein niet ondienstig geweest, dat de nationale
„revolutie" in Duitschland hem op de Naar zoo wel
vertrouwde hondsche wijze weggetrapt heeft uit een
milieu, dat zelfs voor beschavings-gemeenp/aatsen geen
orgaan meer bezit — tenzij die gemeenplaatsen uit
eigen fabriek afkomstig zijn. Men begrijpe mij goed:
ik verdedig die hondschheid in geen enkel opzicht
en verwijs met name naar de correspondentie tusschen
Einstein en de „Preussische Akademie der Wissenschaften", die een aangrijpend document is van zuivere „geestelijkheid" eenerzijds en verlogen„ geestelijkheid" anderzijds. Die correspondentie, opgenomen
in het zonderlinge boek Mein Wiltbild, pleit evenzeer voor Einstein als tegen de bonzen der Academie.
De goede zijde van de aangelegenheid (voor ons!) is
echter, dat wij Einstein thans eindelijk als balling, als
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verschoppeling, d.w.z. als gewoon mensch onder gewone menschen kunnen leeren kennen, niet larger
gehinderd door de olympische onaantastbaarheid van
den wader der relativiteitstheorie.
De roem van Einstein is op zichzelf een boeiend psychologisch probleem. Waarom heeft de publieke
opinie wei Einstein en niet b.v. Lorentz tot het voorwerp van zoo onmatige belangstelling gemaakt? Zij
zijn in zooverre volkomen gelijkwaardige grootheden, dat het publiek het belang van den een Hoch van
den ander kan controleeren. Was het misschien het
verkeerd geinterpreteerde en daarom als een snort
bevestiging van eigen onzekerheid opgevatte woord
„relativiteit", dat den eenen professor boven den anderen in koers deed stijgen? 1k voor mij heb nooit veel
lust gevoeld, de relativiteitstheorie uit populariseerende werkjes te leeren kennen; de populariseering als
surrogaat voor de universaliteit lijkt mij nog steeds
een van de vele vervalschingen met „geestelijke"
waarden, waardoor men betweters en cultuursnobs
kweekt. Het is daarom natuurlijk niet onmogelijk, dat
iemand er in slaagt een algemeene orienteering over
de relativiteitstheorie te leveren, waardoor die theorie
min of meer in den samenhang der gangbare kennis
wordt opgenomen, maar dat heeft weinig te maken
met den geeuwhonger naar populariseering, waarvan
de ziekelijke nieuwsgierigheid naar Einstein slechts
een onderdeel vormt. Het getuigt van een plebejische
mentaliteit, dit alles-willen-weten, op gezag van tweede- en derdehands aftreksels, en de tragiek van een
ontbrekende synthese der kennis neemt men er geens153

zins mee weg. Liever benader ik Einstein van den
kant, waarlangs iedereen hem zou kunnen benaderen, als de olympische legende daarbij geen obstakel was; want Einstein geeft voor een geleerde
ruimschoots gelegenheid dien weg te benutten. Hij
heeft zich niet in de laboratoriummysteriEn verborgen, als zoovelen zijner collega's, hij heeft zich niet
eens verdekt opgesteld achter de sphinx Wetenschap; integendeel, hij houdt van het algemeene,
van cultuurperspectieven, van bemoeiingen met den
wereldvrede en het joodsche vraagstuk. Die kant
van zijn persoonlijkheid biedt hij in Mein IFeltbild
zoo compleet mogelijk aan; waarom zou men niet
onbevooroordeeld door Welke reputatie ook op het
aanbod ingaan?
De sociale, politieke, philosophische en religieuze
theoreticus Einstein, die uit het „algemeene" gedeelte
(162 pagina's van de 269) van Mein IYleltbild naar voren
komt, is — men moet er uit vagen eerbied voor de
relativiteitstheorie en de daaraan verbonden moeilijke
berekeningen niet voor terugdeinzen het openhartig
te zeggen — een volstrekte tweederangsfiguur; een
naieve idealist, een zeer sympathiek mensch met vertrouwen in het goede en schoone en een instinctieven
afkeer van het geweld, het egoisme, het militairisme
en het nationalisme. Ik gebruik den term „tweederangsfiguur" dan ook allerminst in ongunstige beteekenis; er zijn tweederangsfiguren, die oneindig sympathieker zijn dan heran, waarvoor men een koud respect moet koesteren. De theoreticus Einstein is daarom
tweederangs, omdat hij (wellicht steeds verder dien
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weg opgedreven door de legende van den universeelen mensch, die hem meer en meer begon to vervangen) voortdurend spreekt over onderwerpen,
waarover hij slechts algemeene phrasen of waarheden
als koeien kan verkondigen; die phrasen komen voort
uit een oprecht sentiment, maar een sentiment wordt
nog niet meer dan een sentiment, omdat het oprecht
is. Neen, juist omdat dit sentiment oprecht is, faalt het
in het betoog, doet het aan donquichoterie denken,
waarvoor het oogenblik voorbij is. Men krijgt den
indruk, dat Einstein, met hart en ziel cultuurmensch
en door een zeldzame wetenschappelijke begaafdheid
op een podium gebracht, dat hem (betrekkelijk toevallig!) een gehoor verschaft buiten de wetenschap om, in dit theoretische deel van zijn boek niet
anders doet dan zijn roem in dienst stellen van een
evangelie, dat in den mond van een willekeurig
mensch alleen nog bij de „half zachten" weerklank
zou vinden. Maar het is Einstein, die ex cathedra
spreekt, en daarom hoort men; men hoort dus eigenlijk de legende, die voor den mensch Einstein staat,
spreken; de relativiteitstheorie is aan het woord, en
omdat de relativiteitstheorie verschrikkelijk moeilijk
is, zal, zoo concludeert men, toch ook in de algemeene
theorie van de relativiteitstheorie wel iets geniaals
moeten schuilen.
Precies hier bedriegt de cultuur zichzelf met haar
eigen vooroordeelen. Einstein is — Mein Veltbild
toont het onverbiddelijk aan — het tegendeel van een
„uomo universale"; hij is een wetenschapsphaenomeen
met een uitgebreide en sympathieke, maar vlakke be155

langstelling voor de rest van het Leven. Zijn toespraak
tot de Japansche kinderen is roerend, zijn weerzin
tegen den dienstplicht volstrekt die van ieder individualist, zijn voornemen om de groote steden of te
schaffen ook goed bedoeld . . . maar dit alles compromitteert de cultuur in haar tegenwoordig stadium
toch eerder dan dat het de beschavingswaarden zal
redden; het compromitteert door gebrek aan werkelijkheidszin, waarvan de stralende goedheid helaas
een uitingsvorm is. Als er een moment is, waarop
men alle donquichoterie in „geesteszaken” moet laten
varen om den „geese' te redden, dan is het wel dit
moment, dat de apotheose van den kleinen middenstand in het onmiddellijk vooruitzicht stelt, alle rancune jegens de cultuur en haar representanten inbegrepen. Met de gemiddelde, oppervlakkig verzoenende tolerantie van Einstein komt men thans niet eens
tot Emmerik; en Einsteins woord: „Wir kOnnen nicht
an den Menschen verzweifeln, denn wir sired selbst
Menschen", heeft alleen dan nog eenigen zin, als men
het aanvult en doordringt met een ander woord van
Gobineau: „On ne peut bien hair que l'homme”.
Daarin schiet Einstein te kort, en daarom is zijn „kosmische Religiositat" een te zoet en „weltfremd"
sprookje.
De groote vraag, waarvoor men door Einstein's boek
wordt gesteld, is deze: in hoeverre is zulk een populaire, naief-idealistische, voorbarig-tolerante wereldbeschouwing voorwaarde voor het wetenschapsphaenomeen Einstein, waarover wij Been contrOle hebben,
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dat wij hoogstens lumen raden als het complement
van den „algemeenen" Einstein? Was m.a.w. deze to
gemakkelijke en goedhartige „algemeenheid" de
noodzakelijke bodem, waaruit zich de geniale wetenschappelijke hypothese kon ontwikkelen? Zoo ja, dan
zou daaruit volgen, dat ook deze manifestatie van het
wetenschapsgenie onvereenigbaar is met het „Universalgenie" , waaraan wij de waarde van het geniale moment ontleenen. Zoo ja, dan zou het physico-mathematische genie dus eigenlijk een der abstracte straalbrekingen zijn van een „weltfremde" persoonlijkheid,
die zich het recht op een geniale redeneering in een
bepaald gebied alleen kan toaigenen door een zekere
blindheid voor andere gebieden. Zoo ja (en het komt
mij voor dat het zoo is), dan is dit boek van Einstein
tragisch in een beteekenis, waarvan de dames en heeren
die Haar tragedies zoeken in het oeuvre van Ina Boudier-Bakker, zelfs geen vermoeden hebben, dan ligt
bier voor ons een van de treffendste voorbeelden
eener cultuur, die de universaliteit harer bekwaamste
representanten (op straffe van „algemeene" beunhazerij) ten eenenmale uitsluit.
Vergelijk Einstein met Pascal, en het verschil is duidelijk. Een Pascal kon nog een wetenschapsgenie zijn en
tegelijk een universeel mensch. „Les gens universe's
ne sont appeles ni poetes, ni geometres etc.; mais ils
sont tout cola, et juges de tous ceux-a . . . Ils parleront
de ce qu'on parlait quand ils sont entres. On ne s'aperwit point en eux d'une qualite plutOt que d'une autre,
hors de la necessite de la mettre en usage . . ." Dat kon
iemand schrijven, Wiens mathematische veroveringen
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een belang hebben analoog aan dat van Einstein's
relativiteitstheorie; en van dienzelfden Pascal zijn de
Pensies afkomstig, documenten van een geest, die
waarachtige universaliteit bewees door te denken zonder schijn of schaduw van phrase of goedmoedige nal:viteit. Pascal kon voor alles dilettant zijn; Einstein is
die eerenaam ontzegd; in zijn persoonlijkheid is het
physisch-mathematische denken een geisoleerde factor, als bij zoovelen zijner collega's van het yak, die
het in de sfeer der „algemeenheid" hoogstens tot
knutselaar, schaker of zonderling brengen. Wonderlijke cultuur, die aldus „die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" demonstreert aan de
„algemeenheid" barer geleerdste vertegenwoordigers !
„Ich glaube noch an die MOglichkeit eines Modells
der Wirklichkeit, d.h. einer Theorie, die die Dinge
selbst and nicht nur die Wahrscheinlichkeit ihres
Auftretens darstellt", schrijft Einstein in een boeiende
verhandeling in het wetenschappelijke deel van zijn
boek, Zur Methode der theorethischen Physik. Op welk
„geloor aan Welke „werkelijkheid" berust deze uitspraak, vraagt men zich af, in den mond van iemand,
die elders het fictieve karakter van alle theorie zelf
postuleert, die Newton's „realiteit" met de nauwkeurige critiek van den modernen onderzoeker in
Naar noodzakelijke beperktheid blootlegt. . . en die
in politieke en sociale taken blijkt te „gelooven" aan
„werkelijkheden" van dubieuze humaniteitspredikers?
Is bier het woord „werkelijkheid" niet zuiver tot een
vakterm geworden?
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Tot zulke vragen voelt men zich, bij een vergelijking
tusschen Einstein's „algemeene" en wetenschappelijke
beschouwingen, voortdurend gedrongen. Aileen hij,
die genoeg heeft aan een Einstein met twee zielen,
kan langs deze vragen heengaan.
In het liederlijke pamflet juden seben Dich an, geeft de
schrijver, een zekere dr. Johann von Leers, de volgende omschrijving van het phaenomeen Einstein:
„Erfand eine stark bestrittene „Relativitatstheorie”.
Wurde von der Judenpresse and dem ahnunglosen
deutschen Volke hoch gefeiert, dankte dies Burch verlogene Greuelhetze gegen Adolf Hitler im Auslande.
(Ungehangt.)"

Prof. Huizinga heeft op deze methode van definieeren
gereageerd op de eenig-mogelijke wijze: hij heeft
dezen Johann, toen hij den slechten smaak had zich
te Leiden op te houden, meegedeeld, dat hij zich in de
gebouwen der universiteit niet meer behoefde te vertoonen. Zoo verloochende zelfs een tolerante hoogleeraar in een spontaan moment den geest van verdraagzaamheid, waarvan Einstein zelf de profeet heeft
willen zijn; en aldus zal men thans Einstein moeten
eeren door hem met het tegendeel zijner theorieen te
verdedigen tegen de individuen, die zich het recht
aanmatigen zijn relativiteitstheorie een „stark bestrittene" te noemen; want in het aangezicht van dat
„recht" reeds houdt iedere tolerantie op.
Laten wij Bus vooral schijnbaar paradoxaal zijn, waar
het Einstein betreft; immers terwijl wij de universaliteit van zijn geest problematisch stellen, brengen wij
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zijn „stark bestrittene" relativiteitstheorie de grootste
hulde in onze cultuur mogelijk: haar openhartig niet
te begrijpen en als prestatie onaangetast te laten.
1934
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HET INSTINCT DER INTELLECTUEELEN

A

LS ik mij afvraag, waarom ik gedurende een

aantal jaren van mijn 'even iemand als Spengler instinctief boven de gemiddelde intellectueelen stelde, dan vind ik maar een antwoord: Spengler verwierp het elite-begrip van den „geestelijken"
mensch en dwong hem zich zonder omslag te verantwoorden onder het hem meestal volkomen vreemde aspect van de macht. Het woord „macht" scheen
mij eens zoo superieur aan de phrasen over hooger
Leven en voortschrijdende wetenschap, dat ik er gemakkelijk toe kon komen Spengler's fatalisme als het
„schaduwrijke" te stellen tegenover het naakte psychiatersboek van Fedor Vergin, Das Unbewusste Europa, een betoog vol typische geleerdenscherpzinnigheid
en abstract optimisme onder de huid van een even
dogmatisch georienteerd pessimisme. In de gestalte
van dezen Vergin verscheen mij destijds de intellectueel als de valsche munter, Wiens instinct van „Ideinen
man" hem er toe drijft, het probleem van de macht
te vertroebelen door zooiets als een „soziale Vernunftreligion" als toekomstsprookje na den psychoanalytischen maaltijd.
Sedert ik het opstel Een Studie in Schaduw schreef (1932)
hebben de intellectueelen van Europa gelegenheid
genoeg gehad om rijpelijk na te denken over het probleem van de macht, dat hun door de overwinning
van Hitler duidelijker dan ooit voor oogen werd gesteld. Als iets de waarde der spengleriaansche machtsII
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woorden heeft verminderd, dan is het wel deze triomf
van het boerenbedrog; en onze fout was, toen wij
Spengler te gretig bewonderden, dat wij, levend onder
de machtsverhoudingen der democratie, die het intellect tot op zekere hoogte eerbiedigt, ons slechts
academische voorstellingen hadden gemaakt van een
machtsontplooiing van hen, die het intellect niet alleen
verachten, maar (wat erger is) tot serviele vervalschingspractijken dwingen.Wie zich in het academisch
debat gesteld ziet voor de vraag, of macht en boerenbedrog twee namen voor een en dezelfde zaak zijn,
zal er misschien gemakkelijk ja op antwoorden; want
aan een academisch antwoord is tenslotte even weinig
gelegen als aan een academisch debat. Men kan, daarvan ben ik meer dan ooit overtuigd, met het beantwoorden van vragen pas ernst maken, als men zelf partij
is geworden; den meesten Europeanen ontbreekt ten
eenemale de fantasie, die noodig is om zich voor antwoorden op theoretische vragen lijfelijk garant te
stellen; evenmin als wij ons werkelijk wenschen te
verdiepen in de helsche pijnen, die Philips II eens geleden heeft, zijn wij geneigd een Touter theoretisch
probleem ernstig te nemen. 1k zonder mijzelf geenszins uit; mijn bewondering voor Spengler had steeds
een aesthetischen, academischen inslag, evenzeer trouwens als mijn geringschatting voor den medicijnman
Vergin. Zoolang wij zelf profiteeren van de voordeelen, die een democratische machtsverdeeling voor
het intellect meebrengt, kost het ons geen moeite om
anti-democratisch fatalist te zijn en ons neer te leggen
bij het feit, dat de geschiedenis slechts bestaat in den
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strijd van het eene boerenbedrog tegen het andere;
daarom scheen mij een mannetje als Vergin, dat zich
uit alle macht tegen zulk een fatalisme verzette en zelfs
een uiterst goedkoope mythologie als slotmoraal niet
schuwde, een vrij verwerpelijk wezen, en werd van
den weeromstuit de Pruis Spengler een soldaat van
Pompeji, die bereid is gelaten op zijn post te sterven,
bedolven onder de lava der vulgariteit. Het is een veelvuldig voorkomend verschijnsel, dat de intellectueelen,
die bij niets zooveel belang hebben als bij een democratische samenleving, geen moeite te sparer om de
democratie afbreuk te doer, omdat die democratie op
valsche beginselen berust en bovendien niet de schoonheid erkent van het op zijn post sterven.
Men moet blijkbaar het zegevieren van de macht in
den vorm van vulgair boerenbedrog van nabij hebben
gezien om te kunnen begrijpen, dat het probleem van
de macht pas in laatste instantie een academisch en
aesthetisch probleem is. Redeneeren over de macht
(en dit geldt vooral voor iemand als Spengler), schrijyen over de macht in den fatalistischen stiji van den
philosoof, die in den gang der Bingen stoisch berust,
is immers al een bewijs van onvrede met de bestaande machtsverhoudingen ; het is een poging, ()manes
wat in de machtsontploolin.g bruut en bestiaal is te
reduceeren tot een intellectueel spel en aldus in de
macht van het intellect zelf te brengen. Reeds daarom
is het weinig verbazingwekkend, dat Spengler zich
onmiddellijk na het officieel worden van het nationaalsocialisme onder zijn tegenstanders schaarde, zij het
Ban ook niet zoo pompejaansch heldhaftig als men van
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hem op grond van vroegere uitspraken gaarne zou
hebben gezien; in zijn Jahre der Entscheidung, dat voor
een groot deel een felle polemiek is tegen de nieuwe
machthebbers, tegen hun duffe autarkie en hun lawaaierige rassenzwendel, komt de naam van den
bende-leider Hitler niet voor; blijkbaar heeft Spengler
er toch de voorkeur aan gegeven, de post waarop hij zoo
gelaten Wilde sterven, niet ontijdig te identificeeren
met de prozaischer latrine, waarin Erich Miihsam
werd opgehangen. Maar hoe het ook moge zijn, een
openlijk handlanger van de politieke gangsters is
Spengler niet geworden; en hoewel zijn partijkiezen
tegen het nationaal-socialisme natuurlijk keurig morphologisch en fatalistisch verantwoord was, houd ik
er mij van overtuigd, dat hij in de eerste plaats doodgewoon (als iedere fatsoenlijke intellectueel, die de
macht buiten het intellect om ziet manoeuvreeren)
gedegoilteerd werd door het gebral van de machtskwajongens, waarvan hij zich theoretisch met liefde
zou hebben bediend . . . theoretisch...
Het probleem van de macht en de intellectueelen is
sedert de opkomst van het nationaal-socialisme, dat er
intellectueelen op nahoudt om z07 macht te rechtvaardigen, voor ons van kleur veranderd, juist omdat
het niet Langer een theoretisch probleem genoemd kan
worden. Wanneer wij op dit oogenblik, anno 1935,
van ons machtsprobleem spreken, dan hebben wij den
al te facielen spengleriaanschen toon te laten varen,
omdat het tot ons is doorgedrongen, dat wij in de
toekomst liever „illegale" intellectueelen met hagepreek-bijeenkomsten zullen zijn dan genummerde
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helden met den schedel als te laat verschenen extraeditie aan het lichaam toegevoegd. Wij moeten er
rekening mee houden, dat er binnenkort over een
intellectueel misschien zal worden gesproken als over
een beroepsmisdadiger; wellicht zal de intellectueel in
gansche streken van Europa spoedig nog slechts bestaan als een listig ontduiker van het wettelijk vastgelegde voorschrift om alleen te denken zooals de
leider denkt; het is mogelijk, dat deze eens zoo gevierde
intellectueel samen zal vallen met den dranksmokkelaar en dat de officieel moraal hem niet anders zal
oordeelen. Wat wij aan machtsinstincten in ons hebben, verzet zich daartegen. Terecht, ten onrechte? met
of zonder kans van slagen? Wat doet het er toe, wij
verzetten ons ! Niemand schept er vermaak in onder
zijn medemenschen te leven als een paria, ook de
intellectueel niet, al heeft hij zich sours op zijn bohemienschap laten voorstaan in een tijd, toen de liberale
burger dat (ondanks moreele bezwaren) gaarne financierde; geen intellectueel, die over zooiets beschikt als
instinct, kan er prijs op stellen, dat een oorspronkelijke
gedachte, in het openbaar geuit, voortaan met de doodstraf wordt gehonoreerd. Levensvoorwaarde voor het
„denken" is de „vrijheid”: twee woorden, die twintig
jaar geleden als gemeenplaatsen zouden hebben geklonken, herkrijgen thans een verschrikkelijke actualiteit, omdat wij door den „opstand der horden" gedwongen worden ons er rekenschap van te geven, in
welk een Yellowstonepark voor intellectueelen de
negentiende-eeuwsche „denker" eigenlijk heeft geleefd. Vergeleken bij het regiem van Hitler maakt
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zelfs de „knotting van de geestesvrijheid" door het
tsarisme of het wilhelminisch bewind op ons bijwijlen
den indruk van een onmogelijke en zeer dilettantische poging om door paedagogische correcties het
werk van scholieren te verbeteren. Aangezien bovendien in de negentiende eeuw „la verite en marche"
was, kon het intellect zich de luxe van zulk een tegenwerking wel veroorloven; er lag geen systeem aan ten
grondslag, en in de geschiedenisboeken, waarmee de
liberale jeugd is opgevoed, worden censuur en Siberie
behandeld als laatste uitloopers van Metternich's Heilige-Alliantie-politiek.
Een schoone illusie, voortgekomen uit de blinde zelfvoldaanheid van den westeuropeeschen schoolmeester,
die zich boven het zoogdier meende te hebben verheven op grond van een paar liberale en darwinistische
phrasen! De zoon van Bien schoolmeester werd marxist, d.w.z. hij zette het ideaal van de evolutie op zijn
kop om het te kunnen bewonderen in een voor de
aarde complimenteuzer stand („Ganz im Gegensatz
zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf
die Erde herabsteigt, wird bier von der Erde zum
Himmel gestiegen." Karl Marx in Die Deutsche Ideologie), schoolmeester echter bleef hij, en meer dan
ooit vervuld van „wetten" en „ontwikkeling". Thans
staat in Duitschland de kleinzoon wederom als schoolmeester voor de klas; van het op den kop gezette ideaal
heeft hij nog de kop verwijderd, zoodat nu eindelijk
(en daarmee mag men zich dan tenminste vanwege de
duidelijkheid gelukwenschen) het oogenblik is aangebroken, waarop de schoolmeester zich openlijk ver166

toont als de vijand van het denken. De situatie is „opgehelderd"; den schoolmeester, d.w.z. den intellectueel, die bij vergissing aldus genoemd werd, zien wij
op dit historische moment als zwendelaar gespiegeld
in zijn meesterlijkste uitvinding, de Arierparagraaf.
Men kan uit deze ontwikkelingsgang, noch door Hegel, noch door Marx in dezen worm voorzien, zijn
conclusies trekken. De eerste conclusie is, dat er voor
de intellectueelen-bij-vergissing, de schoolmeesters,
geen eigen machtsprobleem bestaat, omdat zij him
macht ondergeschikt maken aan den staatsvorm,
waaronder zij hebben te Leven. Zoowel in het liberate,
het marxistische als het fascistische stadium zijn zij er
reeds tevreden mee, als het regiem hun toestaat een
quantum betrekkelijk oprecht gemeende woordcombinaties aan de openbaarheid prijs te geven; meer
„vrijheid" voor hun „denken" verlangen zij niet, en
hoofdzaak voor hen is, dat zij iets aan de openbaarheid kunnen prijsgeven, omdat zij daardoor hun gevoel van eigenwaarde tenminste op peil houden; niets
is voor hen dus gemakkelijker (men heeft het aan de
gymnastische toeren der Duitsche schoolmeesters sedert Hitler gezien), dan „over te schakelen" van de
eene naar de andere phrasen-„versnelling". Het is dus
voor alles noodzakelijk, Ons probleem van de intellectueelen en de macht volkomen los te maken van deze
schoolmeesters-elite; voor hen, bedreven in de kunst
van het compromis of de onschadelijke objectiviteit,
en ieder oogenblik bereid om te vallen naar de politieke ideologie, die hun het debiteeren van hun phrasen voor heden of morgen mogelijk maakt, behoeven
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wij geen afzonderlijk machtsprobleem te reserveeren;
de objectiviteit der schoolmeesters brengt mee, dat zij
altijd joist op tijd de machtsconstellatie der heerschende of „komende” partij met zacht historisch geschal
weten toe te juichen en theoretisch aanvaardbaar te
maken voor de menigte, die een moreele schoolmeestersrechtvaardiging noodig heeft om een machtsconstellatie te kunnen verheerlijken als een rechtstoestand.
Uit deze eerste conclusie volgt een tweede: de intellectueelen, voor wie een werkelijk machtsprobleem
bestaat, zijn zeldzaam. Verre in de meerderheid zijn
de vlijtige academici, de onschadelijke commentatoren, de sonore ideologen, wier grootste genoegen het
is in het boerenbedrog der phrasen nogmaals uit te
balken, wat door het boerenbedrog der practische
politiek reeds was tot stand gekomen (dit alles sours
in verregaande eerlijkheid). En de derde conclusie:
dat er een eigen machtsprobleem is voor de intellectueelen, wil niet zeggen, dat wij terugkeeren tot de
„soziale Vernunftreligion" aan het erode der dagen
van Fedor Vergin, die eigenlijk alleen de „Vernunft”
van den schoolmeester zoo bewijzen. Als men door
Spengler heen is gegaan, heeft men n.l. wel iets geleerd, zij het dan misschien ook in sommige opzichten
. . . van een schoolmeester.
De schoolmeester in allerlei dimensies is niet voor niets
zoo lang vereenzelvigd met den intellectueel; immers
hij was in de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw de representatieve intellectueel! Met den
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term „schoolmeester" bedoel ik in dit geval den cultuurmensch, die zich ter handhaving van zijn prestige
beroept op een „hoogere instantie'': de Evolutie, den
Geest, het Woord, de Kunst, de Objectiviteit en wat
men verder wil; de schoolmeester is iemand, die leeft
van het beroep op autoriteiten buiten het schoollokaal,
en wanneer zijn autoriteit wegvalt, valt hij zelf als
autoriteit eveneens weg. Nog in het jaar 1935 staat het
overgroote deel der intellectueelen onder den ban van
het schoolmeesterlijk autoriteitsgeloof. Zij wagen het
niet hun rol van intellectueel te spelen zonder de verantwoordelijkheid daarvoor aan een (zij het desnoods
angstwekkend verdunde) godheid te ontleenen. Vandaar o.m. hun zalig vertrouwen op het zonnetje der
redelijkheid, dat slechts tijdelijk verduisterd wordt
door de wolken van middeleeuwsch bijgeloof (optimisme der intellectueelen), of hun permanente neerslachtigheid, omdat die wolken de zon altijd verduisterd hebben en zullen verduisteren (pessimisme der
intellectueelen); in beide gevallen, men ziet het, is de
zon de „hoogere instantie". Vandaar ook, dat de intellectueelen in hun houding tegenover wat zij den
massamensch believen te noemen doorgaans een
schoolmeesterlijke naiveteit ten toon spreiden, die
slechts door hun schoolmeesterlijke eigenwijsheid
wordt overtroffen; al naar gelang zij tot de optimistische of de pessimistische fractie behooren, doen zij
het voorkomen, alsof hun elite-menschelijitheid eens
toch wel zal moeten triomfeeren (al zal er nog veel
geharrewar aan voorafgaan), of veel te goed is om
ooit in deze miserabele wereld te triomfeeren; twee
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poses, waarom men tegenwoordig gevoeglijk luidkeels kan lachen, maar die daarom niet minder de gedragingen der schoolmeesters beheerschen. Voor deze
intellectueelen is de groeiende barbarie der massa
slechts een intermezzo op den „weg” of een fatum
dat hun eigen superioriteit des te voordeeliger doet
uitkomen.
Het blijkt dus uit alles, wat men tegenwoordig in
intellectueelenkringen meemaakt, dat het intellect nog
slechts in uitzonderingsgevallen een instinct is geworden. De meeste intellectueelen halen voor zulk een
instinct den neus op en maskeeren zich liever als
vrouwenjager of Balkanreiziger, dan ronduit toe te
geven, dat zij het een noch het ander zijn zonder
tusschenkomst der litteratuur. Ongetwijfeld, zij hebben instincten genoeg, en daarop mag men dan ook
eenige verwachtingen bouwen; zij hebben hun vele
ijdelheden, zij hebben hun begeerte om op een of
andere wijze met het woord over een stuk wereld te
heerschen; het spreekt vanzelf, dat hun intellectueele
functies hun uitstekende diensten bewijzen bij het
camoufleeren van een litteraire rol of een bijzonder
interessante amoureuze affaire. Maar komt het er op
aan, afstand te doen van de autoriteit, de „hoogere
instantie", dan ziet men hen terugdeinzen en zich verschuilen achter de goedkoopste taboe's. Het intellect
zelf durven zij als instinct niet aan; bij voorkeur rechtvaardigen zij zich zelfs door een tegenstelling te maken
tusschen instinct en intellect, zoodat zij het intellect
eenerzijds trotsch omhoog kunnen heffen als den standaard der humaniteit en anderzijds toch hun instinct170

rolletjes kunnen blijven spelen; want de gemiddelde
intellectueel wil wel een denkend wezen, maar voor
geen geld een intellectualist zijn. Dan liever Casanova
in denkbeeldige bedden of toreador achter een ongevaarlijken stier ! Deze opvatting van intellect en instinct
wordt nog altijd beheerscht door de (meestal niet eens
duidelijk gerealiseerde) veronderstelling, dat het instinct iets oorspronkelijks, dierlijks, paradijsachtigs en
ondoorgrondelijks, het intellect daarentegen iets afgeleids, menschelijks, abstracts en bepaalbaars is; alsof
honger en liefde niet evenzeer door de cultuur gedisciplineerd waren als het intellect, alsof once honger
en once liefde niet eveneens verschijningsvormen wafen van een bepaald levensstadium ! Het woord „instinct" in tegenstelling te gebruiken tot het intellect
verraadt den schoolmeester, die eeuwenlang in het
accentueeren van die tegenstelling den waarborg der
„menschelijke waardigheid" heeft gezien; „menschelijke waardigheid" noemt de schoolmeester de waardigheid van een kleine groep van „beschaafden", die
zich met eenige arrogantie gewoonlijk in de plaats
pleegt te stellen van den mensch als zoodanig, en die
het recht zich als een elite te beschouwen joist ontleend
heeft aan die tegenstelling. Het intellect waarborgt de
cultuur, en de cultuur waarborgt den instincten een
cultureelen naam; daarom wil de schoolmeester, dat
intellect en instinct gescheiden begrippen blijven.
Deze interpretatie van de verhouding intellect : instinct is sedert de Renaissance zoo gangbaar geweest,
dat men uit haar gangbaarheid wel mag afleiden, dat
zij noodzakelijk is geweest om de Europeesche cultuur
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iiberhaupt mogelijk te maken. Zij verschafte o.a. de
cultuur autoriteit; niet alleen tegenover de „massa",
die bij dit cultuurspel hoogstens als figurant tegenwoordig was, maar ook tegenover de cultuurdragers
zelf; door het cultuurspel te bekleeden met de verantwoordelijkheid van „hoogere" doelstellingen, door
dat doel buiten het spel zelf te leggen, konden de
cultuurdragers het spelinstinct, dat hen tot styleeren
der levensuitingen dreef, als instinct buiten beschouwing laten; de cultuur bleef „het andere'', het gezaghebbende, de cultuurdrift werd niet, of slechts in
theorie, toegelaten onder de insdncten. Thans, na het
jammerlijk geknoei der intellectueelen in Duitschland,
valt dat des te meer in het oog; want zoolang een spel
doorloopend onder het aspect der autoriteit wordt
gezien en op grond daarvan boven de instincten gesteld, blijft de speler een slecht speler, zonder de ware
intimiteit, die tusschen speler en spel moet bestaan.
De intimiteit, die er tusschen cultuur en intellectueelen
bestond (en nog bestaat), was (en is nog) vaak de
intimiteit tusschen den temmer en zijn circusleeuwen;
alleen onnoozele toeschouwers, voor een avond en
tegen entree gekomen om een harmonisch nummer te
bewonderen, zien bier werkelijk een eenheid van
„denken en voelen"; maar men behoeft slechts den
welingelichten stalknecht, den cynicus, iets van zijn
ervaringen „achter de schermen" te laten vertellen om
te weten, dat de illusie in dezen slechts den doelmatigen
schijn client.
Zoolang derhalve de intellectueelen zich ter verdediging van hun positie nog op een autoriteit, een „hoo172

gere instantie" beroepen, beroepen zij zich op den
leeuwentemmer; men merkt trouwens dadelijk aan de
kunstmatig met de zweep ingestudeerde cultuurbewegingen van circusleeuwen, hoe na zij „innerlijk"
de capriolen staan, die zij moeten uitvoeren om hun
circusbestaan „zin" te geven! Als er onder circusleeuwen schoolmeesters geboren konden worden, zouden
het zeker die leeuwen zijn, die zich een zekere pedanterie hadden aangematigd op grond van het feit, dat
zij zich (dank zij de zweep, waarover echter onder
fatsoenlijk geworden leeuwen wordt gezwegen) boven de woestijnleeuwen hadden verheven door hun
wijd en zijd vermaarde pyramidenummer .. .
Wanneer men mij zegt, dat dit alles weinig nieuws is
en dat sedert Freud de „betere" intellectueelen veel
minder pretenties hebben, dan ben ik niet bereid dat
voetstoots toe te geven. Inderdaad, het is niet in de
eerste plaats typeerend voor de intellectueelen van
thans, dat zij zich theoretisch beroepen op de tegenstelling tusschen intellect en instinct; waar zij dat nog
doen, is de psychoanalyse direct aan bod, terwijl de
pogingen van Adler en zijn sous-Adlers om Freud
door een nieuw religiositeitsbedrijf te saboteeren te
duidelijk het vooropgezette jezuitisme verraden. Men
moet den schoolmeester echter niet alleen in zijn theorie, d.i. in zijn onwezenlijkste maskerade, aantasten;
juist daar vooral wordt de schoolmeester een pikante
verschijning (men denke zich dat even in: een pikante
schoolmeester!), waar hij reeds bereid is gevonden in
theorie alles op te geven, waar hij als Jansen of Pieterse
taai aan vast houdt. (Freud zelf is een van de schoonste
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exempelen van den schoolmeester, die zelfmoord
tracht te plegen in theorie en desondanks in leven blijft
als de „gesublimeerde" schoolmeester.) Instinctief,
d.w.z. met al zijn nuances, houdt de schoolmeesterlijke
intellectueel aan zijn interpretatie van de verhouding
intellect : instinct vast, omdat het loslaten daarvan hem
zou dwingen of ook de geheele cultuurhiErarchie los
te laten, Of te erkennen, zonder eenig voorbehoud, dat
hij zich als intellectueel verdedigt, omdat 4 niet anders
kan; en deze laatste erkenning, de eerlijkste, waartoe
een intellectueel in staat is, brengt mee, dat hij erkent
zich te verdedigen met niets anders dan zijn instinct.
Beschouwt men nu uit den treure met schoolmeesterlijke bedoelingen gebruikte woorden als „waarheid",
„gerechtigheid", „geest", „vrijheid" e.d. uitsluitend
als de instinctwoorden der intellectueelen (der mogelge intellectueelen, der intellectueelen zonder de donquichoterie van de „hoogere instantie"), dan krijgen
zij plotseling een nieuwe kleur. Zij worden niets meer
of minder dan de termen, waarmee de intellectueelen
in bepaalde omstandigheden hun machtsprobleem
agressief (en in deze agressiviteit zuiver) stellen; na een
lang en zeker eens vruchtbaar bestaan als rechtvaardigingstermen te hebben geleid, zijn zij aangekomen in
het stadium der instinctieve onschuld; zij kunnen zelfs,
zoodra de omstandigheden veranderen, met hun
tegendeel verwisseld worden, zonder dat daardoor afbreuk gedaan wordt aan de bedoelingen van hun gebruikers. Termen als „waarheid" en „vrijheid" hebben voor den waarheids- en vrijheidslievende van
thans alleen nog „zin", wanneer hij zich ervan bewust
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is, dat zij met een hoofdletter reeds vervalscht zijn en
zonder onwaarheid en onvrijheid niets vertegenwoordigen; zij zijn onze machtswoorden, nu eens in den
aanval, dan weer in de verdediging, en al naar gelang
van hun offensieve of defensieve positie op hun effect
te beoordeelen. In een bepaalde situatie kan het voor
den intellectueel zelfs hoogst wenschelijk zijn voor de
onwaarheid en onvrijheid te strijden; niet alt0 zijn
het de zwendelaars met „volksche" symbolen, die op
het andere front staan; terwijl nu onze phraseologie
weer overeenkomst gaat vertoonen met de leuzen van
de Fransche revolutie, walgden wij nog geen vijf jaar
geleden van „liberte, egalite, fraternite". Om dezelfde
redenen richt men alleen barricaden op, als de situatie
het eischt . . .
Laten wij overigens voorzichtig zijn met het verabsoluteeren van den schoolmeester. Een absolute schoolmeester buiten ons, die optreedt „in naam der beschaving", om van goedkooper leuzen maar niet eens te
spreken, is gemakkelijk te herkennen, omdat zijn toon
niet misleiden kan.Veel gevaarlijker en problematischer
is de schoolmeester, die iedere intellectueel krachtens
zijn verleden in zich heeft. Wij zijn geen scheppingen
uit het niets, maar producten van eeuwen zorgvuldige
schoolmeestersdiscipline; ook zonder dat men zich
daardoor tot zwendel met de „Erbmasse" behoeft te
laten verleiden, kan eenieder, eenvoudig door naar zichzelf te luisteren, zich op erfelijke belasting met schoolmeestersconclusies betrappen. De intellectueel, die
zich slechts door zijn instinct rechtvaardigt, is in zoo175

verre een nieuw phaenomeen, dat hij in vroeger cultuurperioden alleen een officieus bestaan kon Leiden;
men ziet hem b.v. als scepticus of als vitalist optreden,
rebelleerend tegen den schoolmeester en toch vaak in
zekeren zin weer diens dupe. Door den twijfel trachtte
hij zijn intellect te vermoeien (de uiterste consequentie
daarvan is Pascal!), door vitalistische leuzen trachtte hij het vooral te oriEnteeren naar de machtsproblemen van generaals en Hunnen; zoo zijn dus
pessimisme eenerzijds en geforceerde poging „om mee
te doen" anderzijds dikwijls de vermommingen geweest van menschen, wier sterkste instinct het intellect
zelf was. Ook in Nietzsche, bovenal mensch van het
intellectueel instinct of het instinct geworden intellect,
is in den tijd van Der Ville fur Machttoch de neiging
om zich tot deelneming aan het maatschappelijke te
forceeren duidelijk merkbaar, zooals trouwens evenzeer in zijn wagneriaansche periode de neiging tot het
pessimistisch interpreteeren van zijn voorbeschiktheid
tot typischen intellectueel. De intellectueel, dat moet
men hier niet vergeten, werd steeds door den schoolmeester en zijn autoriteit beschermd en daardoor als
mensch gemotiveerd; zoodra hij alleen op zijn instinct
is aangewezen, moet hij de middelen nog zoeken om
zich te handhaven en te rechtvaardigen, d.w.z. om
volgens zijn mogelijkheden te Leven. De koopman, de
diplomaat en de arbeider, de vrek, de Don Juan en de
gastronoom hebben daarom meer zekerheid in hun
optreden dan de van zijn schoolmeester verlaten intellectueel; de koopman beroept zich op zijn taken, de
diplomaat op het staatsbelang, de arbeider op het pro176

letariaat, en dergelijke voorwendsels zijn hem in het
algemeen voldoende om te handelen, te onderhandelen en samen te handelen. De schoolmeester nu stond den
intellectueel toe te handelen onder het voorwendsel van
de evolutie of een andere „hoogere instantie" ; wat moet
de intellectueel beginnen zonder deze handelszekerheid van den schoolmeester, als hij in zijn bestaan windstilte ontmoet en zijn instinct om de trouwhartige verzekering door woorden vraagt? Het ligt, dunkt mij,
voor de hand, dat dan zijn eerste reactie deze is: den
schoolmeester terugroepen. Deze was immers vaak een
trooster, hij staat bovendien aan de deur te wachten
en is niet rancuneus; voor een autoriteit, die uit de
mode is geraakt sedert de intellectueel hem afschudde
om zich aan zijn instinct toe te vertrouwen, geeft hij
met liefde een nieuwe, en zelfs een bedrieglijk als
dubbelganger van het instinct vermomde in ruil. Juist
omdat wij het woord als machtsmiddel niet kunnen
missen, zijn wij ook steeds blootgesteld aan de schoolmeesterlijke wrack van het woord; zoodra wij het
gebruikt hebben in een zin, dreigt de zin ons met een
valsche verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van het „eenmaal gezegde". Wat ik in Nietzsche
onophoudelijk weer kan bewonderen, is voor alles de
bereidheid om telkens weer over die arglistige verantwoordelijkheid heen te leven; geen windstilte van
het instinct, maar evenmin de dragonderscontouren
van een „Uebermensch" hebben hem tot vazal van
de grammatica kunnen maken, hoezeer ook hij (en
vooral hij !) voor dat „eenmaal gezegde" in kon staan.
Als Nietzsche sours den schoolmeester terugriep, dan
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was hij toch nooit de man om daarvan te profiteeren;
hij zond hem met een nieuwen zin weer weg en bleef
wat hij durfde te zijn: een intellectueel.
Men heeft getracht ons wijs te maken, dat deze onafhankelijkheid gebaseerd op het intellectueele instinct
niet anders is dan de geflatteerde formule voor een sociaal buitenkansje; men heeft Nietzsche, den vereenzaamde en onmaatschappelijke, onder den gezichtshoek van
het historisch-materialisme beschouwd als niet meer
dan een mislukten bourgeois-professor, dank zij een
beetje geld in staat om onafhankelijk en moedig te
zijn. En inderdaad, de marxist heeft gelijk, wanneer
hij onafhankelijkheid en pensioen als twee kanten van
een en dezelfde zaak beschouwt; de intellectueele ontplooiing van Nietzsche's „geest" is evenmin los te
maken van zijn renteniersmogelijkheden als de brochures vol gemeenplaatsen van zoovele marxistische
apologeten van hun gebrek aan geerfd kapitaal. Wij
kunnen het goedkoope van dit snort onweerlegbaarheden niet beter bewijzen, dan door ons intellectueele instinct te gehoorzamen midden in de groote
steden van Europa, zonder pensioen en ver weg van de
nu langzamerhand al theatraal geworden eenzaamheid
van Sils-Maria; het constateeren immers van deze
„waarheden" dient uitsluitend om hen, die ze constateeren, gelegenheid te geven zich te bevrijden van.
de „waarheden'', die Nietzsche in zijn renteniersafzondering heeft geformuleerd; ook op deze wijze
tracht de schoolmeester zijn autoriteit te handhaven.
Het intellectueele instinct is geen mirakel; het is geen
panacee, en het is evenmin los te denken van de maat178

schappij, waarin het zich manifesteert. Wellicht zal het
na vijf dagen hongeren en een paar weken concentratiekamp verdwenen zijn; het is mogelijk, het is zelfs
waarschijnlijk, maar als men ons dit voorhoudt, alsof
het een waardevermindering van het intellectueele instinct zou beteekenen, weten wij, dat ook hier weer
de „objectiviteit" spreekt, die aan geen enkel sterk
instinct meer onvoorwaardelijk kan gehoorzamen.
Wij behooren waarachtig niet tot degenen, die aan
een instinct twijfelen, omdat het geworden is en zijn
afstammingsgeschiedenis nog aan de hand van de
stukken kan worden nagegaan ! Nog minder gelooven
wij aan het intellectueele instinct, omdat het er altijd
geweest is of er altijd zal zijn; misschien is het er zelden, misschien is het er nooit zoo geweest; misschien
zal het over vijftig jaar alleen nog in illegalen spotvorm bestaan. 1k neem aan, dat Erasmus, dien men
gaarne voor den typischen intellectueel laat doorgaan,
in hooge mate een schoolmeester was, eenvoudig al
daarom, omdat de schoolmeester toen de cultuur representeerde en resumeerde en zelfs de man met den
habitus van den geboren polemist de schoolmeesterlijke rechtvaardiging niet kon missen. Men zou Erasmus moeten vermengen met Macchiavelli om een substantie te verkxij gen, die zou doen denken aan „omen"
intellectueel met een eigen machtsprobleem; maar het
is zeker, dat Erasmus en Macchiavelli, als zij elkaar gekend hadden, langs elkaar been zouden zijn gegaan,
en waarschijnlijk als geslagen vijanden.
Bespiegelingen over het verleden en de toekomst der
intellectueelen zijn in laatste instantie steeds academi179

sche bespiegelingen; in veel gevallen zijn zij bovendien
teekenen van zwakte bij het intellectueel instinct, dat
de bevestiging door een curve noodig heeft om aan
zijn bestaansrecht te gelooven. Een macchiavellistische
Erasmus, een erasmiaansche Macchiavelli: zelfs uit die
synthese van twee namen als symbool voor het intellectueele instinct kan men al opmaken, waarom het den
intellectueel zwaar valt intellectueel te zijn zonder
schoolmeesterlijke dekking. Voorzoover hij „Erasmus" in zich heeft; wenscht hij het intellect als elitebegrip niet of te staan; hij wenscht tot iederen prijs
humanist te blijven en den kruistocht tegen den „opstand der horden" te prediken onder het motto van.
„verheven historische plichten" (Ortega y Gasset, Julien Benda). Voorzoover hij „Macchiavelli" in zich
heeft, is hij bereid zich gelijk te stellen met het roofdier
en luider te brullen over machtsverhoudingen dan de
menschelijke stem op papier eigenlijk toelaat (Spengler, Julius Evola). Maar „Erasmus" en „Macchiavelli" zijn in den intellectueel niet meer te scheiden; de
contramelodie in Ortega y Gasset is macchiavellistisch
en Spengler op de katheder der Leidsche universiteit
is eer een dikke Erasmus dan de beroemde twee-eenheid van leeuw en vos uit Il Principe.
„De mensch, die een ander leven dan zijn eigen leeft,
die zichzelf vervalscht heeft, moet trachten zich voor
zichzelf te rechtvaardigen", zegt Ortega y Gasset in
een uitstekend essay over Goethe, waar hij den weimarschen dubbelganger van Goethe tracht te verklaren. Men zou het citaat echter veel algemeener willen
toepassen; in de eerste plaats op alle intellectueelen, die
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zich in de elegantste en objectiefste bochten wringen
om aan „Erasmus" of „Macchiavelli", dat wil in beide
gevallen zeggen: aan hun schoolmeester trouw te blijven. Wat het „andere" en wat het „eigen" Leven is
zal ook een virtuoos als Ortega y Gasset, zonder
zich op een „eigen" instinct te beroepen, bezwaarlijk
kunnen beslissen, waar het gansche cultuurspel er op
gericht is het andere tot het eigene te maken en het
eigene zoo in het andere te objectiveeren, dat het zich
bijwijlen van ons schijnt „Los te zingen"; of wij den
rol van elite dan wel van paria's zullen spelen, kan
evenmin iemand met zekerheid voorspellen; maar zoolang een sterk instinct nog over barbaren en zwendelaars
durft te spreken, waar het gaat over hen, die de termen
van het intellect verkwanselen voor een rassentheorie,
zal het intellect in Europa nog meer zijn dan een academische curiositeit en een objectief parfum.
1935
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JOURNAAL VAN HET TWEEDE
GEZICHT (1932-1934)

E

EN philosophisch jaarboek, de

Annalen der Cri-

zich als volgt bij den
lezer aan:
„Deze Annalen zijn de uitdrukking en condensatie van
een kring van vakphilosophen, die de critische (wetenschappelijke) philosophic door streng wetenschappelijken arbeid in een voor academisch ontwikkelden
gemakkelijk verstaanbaren worm en in levendig contact
met de jongste philosophische stroomingen burgerrecht willen verschaffen, inzonderheid (en nu komt
het !) tegen de aanspraken van wereldbeschouwingen
en zgn. levenswijsheid op de philosophie".
Deze aanbeveling, deed mij eindelijk een definitie aan
de hand voor het snort schrijverij, dat ik het meest
bemire. Het is de zgn. schrijverij. Het is de zgn. philosophie (Nietzsche). Het is de zgn. litteratuur (Stendhal,
Gide, Huxley etc.). Het tijdschrift Forum is ook zgn.;
mijn mede-redacteuren zijn erg zgn. II( zelfben volkomen zgn.: een zgn. philosoof, een zgn. romanschrijver.
De stijl van mijn studeerkamer is noch Pander noch
P. van Reeuwijk noch Bauhaus, maar zgn. Mijn vrienden zijn zgn. vrienden, d.w.z. zgn. wereldbeschouwers
en levenswijzen; men zegt, dat het de beste vrienden zijn.
Ik heb een zgn. bibliotheek, waarvan de deelen uit mijn
zgn. safaris worden betaald (dit laatste sours zgn.). Het
bout van mijn boekenkasten werd mij destijds voor
eikenhout geleverd, maar ook dit viel tegen; het was zgn.
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tische Philosophie, beveelt

ZGN.

Nun muss Bich alles, alles wenden; ik zal n.l. op de

Annalen inteekenen. Zgn. natuurlijk. Dan zal ik eindelijk
te weten komen, hoe ik op streng wetenschappelijke
wijze en in een voor academisch ontwikkelden gemakkelijk verstaanbaren worm de waarheid kan doorgronden ! . . .
Zei daar iemand: zip.?
MORALISTEN ALS DON QUICHOTE'S

Men kan ieder mensch een moralist noemen, omdat
hij volgens bepaalde, min of meer gecanoniseerde,
regels leeft en aan die regels een, min of meer zwaarwichtig, belang toekent. Wat blijft er dan over voor
degenen, die men meer b# uitstekals moralisten pleegt
aan te duiden? Niet veel anders dan een sterk element
donquichoterie. Don Quichote was een zeer menschelijk mensch; hij had alleen de hebbelijkheid, om zijn
liefde voor ficties van den menschelijken geest wat al
te energiek in daden om te zetten; hij was al te kwetsbaar, en met hem zijn het de bij-uitstek-moralisten.
Hun element donquichoterie is niet altijd even groot.
Bij den Amsterdamschen arts van Dieren, schrijver
van Prof. Freud en bet Perverse Gevaar, ligt het honderd
maal meer voor het grijpen dan bij den Parijschen
essayist Berl, auteur van Le Bourgeois et l' Amour. Van
Dieren is ongeveer niets anders dan een sensationeele
Don Quichote, die in zijn met zooveel ophef aangekondigde boek tegen Freud te velde trekt, of liever
tegen den windmolen, Bien hij voor Freud aanziet.
Van Dieren mobiliseert al de heftigheid van den Calvinist en al het naiève vertrouwen van den aarts-posi183

tivist om zijn publiek wijs te maken, dat hij in zijn
windmolen genaamd Freud een afgezant van den duivel attaqueert; als het van de heftigheid en het vertrouwen moest afhangen, of men al dan niet overtuigde, zou dr. van Dieren zeer overtuigend zijn. Hij is bij
voorbaat zoo geloovig op het stuk van den duivel en
zijn trawanten, dat hij aan den twijfel niet eens toekomt; Freud is voor van Dieren eenvoudig een verzamelnaam, die al het kwaad van den tijd moet dekken. Niet de waarheid van Freud's theorieen is voor hem
een probleem, maar uitsluitend het gevaar van zijn
leer; kort gezegd, het komt hierop neer, dat waarheid
en gevaar voor van Dieren synoniem zijn, al meent
hij in ontwapenend oprechte duel-manie het tegenovergestelde. Dezelfde ontroerende overtuigdheid, die
Don Quichote sierde, siert ook van Dieren; vergeleken bij de freudiaansche epigonen, die den meester tot
vervelens toe herkauwen en vulgariseeren, is een van
Dieren een uitermate sympathieke figuur; aan die
epigonen geeft hij trouwens eenige bittere pillen te
slikken. Maar tot het probleem van Freud's leer dringt
van Dieren zelfs geen moment door. Pornografie,
godsdienst-verachting, bolsjewisme, psychopathie, sadisme, perversiteit: dit groteske windmolen-complex
staat voor van Dieren gelijk met Freud! Zonder uitzondering burgermanstermen dus, die door Freud
meerendeels zeer scherpzinnig zijn ontleed! Tegenover
die ontleding stelt van Dieren niets dan zijn machtelooze, eerlijke woede; zelden zag men een moralist
zoo zonder schijn van argument tot den aanval overgaan, zoo volledig . moralist zijn. Iets van het jar184

gon, waarin Vondel en de predikanten elkaar weleer
uitscholden, keert in van Dieren's geschriften terug;
het is heerlijk, sappig Nederlandsch, maar het is wel
eens een beetje stompzinnig, omdat een sappige moralist nu eenmaal niet veel variatie in zijn argumenten
weet aan te brengen. Maar zijn gevarieerde argumenten noodig, als men van te voren al zoo onwrikbaar
overtuigd is? Aileen Sancho Panza toch vliegt er in .. .
Alles, wat van Dieren mist: esprit (van Dieren heeft
gijn), analytische gaven, intelligentie, bezit Emmanuel
Berl. Hij is hyper-elegant naast den plompen noorderling; waarschijnlijk verhoudt zijn werkelijke kennis
van wat „zonde" heet zich tot die van van Dieren als
Borgia tot Savonarola. Berl heeft maar een heel klein
bescheiden windmolen-complex, dat hij meesterlijk
verbergt achter een koele analyse van den bourgeois
in zijn liefdespractijken. Te weten: van den franschen
bourgeois, met zijn bruidschat- en maitressen-systeem,
dat den hollandschen bourgeois onbekend is; maar
Berl's analyse is wel zoo scherpzinnig, dat men hem
gereedelijk ook de ontleding van het specifiek hollandsche burger-begrip „scharrelen" zou toevertrouwen. Berl geeft een geestigen catalogus van alles, wat
deze bourgeois aan „systemen" op het gebied der
liefde al geprobeerd heeft: vamp, midinette, flirt, le
mariage bourgeois etc., etc. „Ils peuvent tout essayer;
ils ont tout essaye." Zal Berl nu, vraagt men zich of
na lezing van den completen catalogus, concludeeren
tot onze „waarheid", dat de liefde zich noodzakelijkerwijze van onvolmaakte „systemen" moet bedienen om
zich te realiseeren, dat de „burger" dus de noodzake185

lijke verschijningsvorm van den „dichter" is? Men
rekent buiten den waard Berl, die n.l. behalve keener
van de bourgeoise liefdesphaenomenen ook nog communist is en derhalve . . . un peu Don Quichote. In
een laatste hoofdstuk verslaat Bed den bourgeois op
de meest onverwachte wijze door een niet geheel ongewone bewering: dat de liefde de eenvoudigste zaak
ter wereld is. In plaats van de „systemen" van den
bourgeois heeft Bed „des rapports humains Centre les
hommes et les femmes)" ontdekt, om „le monde des
choses" te doen triomfeeren over „le monde des signes". Geen nieuw „systeem" dus, geen systeem-Berl
b.v., maar royaalweg „des rapports humains"! En
hier heeft men nu den moralist Bed bij den kop, die
in ernst denkt, dat de bourgeois in systemen liefheeft,
terwij1 hij, Bed, het er zonder zal kunnen! Helaas, ik
vermoed, dat de bourgeois evengoed zijn Rika liefheeft als Bed zijn Suzanne (als „chose" dus, niet als
systeem van „signes''!), maar dat Berl het daarbij
evenmin als de bourgeois zonder een systeem van
„signes" zal kunnen stellen. Want het is nu eenmaal
zelfs een Bed niet gegeven, de „rapports humains"
direct van God den Vader in ontvangst te nemen!
Zoo ontpopt zich ook de bourgeois van Bed als de
windmolen, die hij aanziet voor een realiteit. De bourgeois van Bed bestaat niet, evenmin als van Dieren's
„advocaat van den duivel" Freud. Maar Bed en van
Dieren profiteeren van hue donquichoterie: zij zien
zichzelf als Siegfried, die den draak doodt. En dit
dooden verstrekt het gevoel van eigenwaarde in
elken Siegfried, ook al blijkt de draak bij nader
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beschouwing een kunstdraak uit de film Nibelungen,
van Fritz Lang.
ECKERMANN-HERDENKING

De geheele beschaafde wereld herdenkt in 1932 Goethe.
De Berliner Illustrierte,DieVoche, ook De Stem. Het Algemeen Handelsblad komt uit met Goethe's negen fatale
vrouwen in een schuchtere foto-montage. Roel Houwink verklaart: „Geen der groote Europeesche dichters bezit zulk een sterke Bildun gsmacht als Goethe",
terwijl hij hem voor de „boekenlijst van gymnasia en
middelbare scholen" (dit hem vertrouwd gebied)
aanbeveelt. Een Duitsche uitgeverij zendt mij a bout
portant een boekje, Goethe als Zeichner, „eine allerliebste,
kleine, billige and fur Literaturfreunde hochinteressante Schrift' , zonder mij permissie te vragen, maar
in het zalige vertrouwen, dat ik een bijgevoegde nota
natuurlijk zal voldoen. Er heerscht waarlijk een aandoenlijke stemming om dezen Olympia, die mij levendig herinnert aan de hongerige aandacht, waarmee eens
Eckermann, die beschaafde klit aan Goethe's jas en uitnemende aesthetische reporter van Goethe's opinies,
iedere syllabe van zijn lippen aflas. Van dezen Eckermann is een onsterfelijk woord overgeleverd (door
hemzelf); het behoort minstens even onsterfelijk te
worden als „Alles Vergangliche ist nur ein. Gleichnis".
Toen iemand nl. tegen hem zei, dat Goethe veel profijt
van zijn aanwezigheid in Weimar zou kunnen trekken, antwoordde hij gevleid, (er babe) keinen andern
Lebenszweckals der deutschen Literatur niitzlich zu .rein.
Dit woord past zoo geheel in de sfeer der Herdenking,
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der Middelbare Scholen en der Hoofdacte, dat ik mij
niet anders kan voorstellen, of het moet den velen
herdenkers uit het hart gegrepen zijn. Herdenken wij
dus, behalve Goethe, ook Eckermann, die instinctief
begreep waarom hij in de titanenschaduw Wilde leven, . . . maar bovendien zoo naief was, er eerlijk voor
uit te komen!
„ALL MEN ARE SNOBS ABOUT SOMETHING"

De heer C. Houwaard schrijft in de N. R. C. en het

Critisch Bulletin over engelsche litteratuur. Hij doet dat
in het algemeen op intelligente en zeer leesbare wijze
(ondanks het feit, dat zijn naam gedurende de vier
eerste letters in een suspecte richting dreigt of te dwalen; maar de „aard" maakt alles weer goed). Slechts
zeer zelden offert hij aan de gewoonte, in onze letteren
niet ongebruikelijk, om de dingen met een veel te
dikke en „dierbare" stem te zeggen. Het is daarom bepaald opvallend, dat hij in een tweetal artikelen in
resp. het Critisch Bulletin en de N. R. C. eenige scherpe
aanvallen richt op een der intelligentste europeesche auteurs van dezen tijd, Aldous Huxley. De heer Houwaard beweert, dat Huxley een „erudite', een „aestheet”, een „intellectueer en bovenal een „supersnob" is.

Als de heer Houwaard Huxley van snobisme beticht,
moet hij, in aanmerking genomen de gangbare beteekenis van het woord, aannemen, dat Huxley zich uitgeeft voor iets, wat hij eigenlijk niet is. Een snob is b.v
de meneer, die in een ingezonden stuk in de N. R. C.
over bridgen het volgende schrijft: „11( houd dol van
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kaarten als tijdelijke ontspanning, maar heb het steeds
beschouwd als bladvulling. Once belangstelling, behoort
allereerst uit te gaan Haar waarden van meer beteettenis,
litteratuur, muzieenz." Waarop dan een geanimeerde

verhandeling volgt over drie sans, dertien nonvaleurs
enz. Deze meneer is heel onmiskenbaar een snob; want
van zijn waardentheorie ben ik zoo vrij geen steek te
gelooven, terwijl ik daarentegen in zijn opperste liefde
voor het bridgespel bijzonder veel vertrouwen heb.
Het criterium van snobisme ligt voor mij toch altijd
nog in een al dan niet opzettelijke vervalsching van
waarden (de bekende „waarden van meer beteekenis"
van den bridge-meneer), het ligt bij de Goethe-herdenkingen en de van Gogh-processen. Wil de qualificatie „snobisme" van eenig belang zijn voor een man.
als Huxley, dan moet hij zich aan een dergelijke vervalsching van waarden schuldig hebben gemaakt.
Daarvan nu heb ik niets gemerkt. Uit alles, wat ik
van Huxley gelezen heb, blijkt mij, dat hij een persoonlijkheid is, die van a tot z voor zijn waarden kan
instaan. Zelfs blijkt mij dat uit zijn laatsten en inderdaad niet sterken roman Brave New 'Forld, een satyre
in zoo zuiver Huxleyaanschen geest, dat ik er altijd
nog met pleizier tien Klopopdedeuren voor cadeau geef.
Volgens den heer Houwaard spreekt uit dit boek „gemis aan houding'', „het is slechts een pose; de onmacht
to be leidt vanzelf tot de comedie van het would be".
En dit, zegt hij, noem ik snobisme. Maar wat de heer
Houwaard niet ziet, is, dat Huxley's „onmacht to be"
een uitvinding van hem, Houwaard, zelf is. De intelligentie van Huxley, belichaamd in Philip Quarles uit
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Point Counter Point, maakt misschien vele naieveteiten
(door den heer Houwaard betiteld als „de vreugden en
verschrikkingen van het Leven") onmogelijk: zij is intusschen een even oprechte en on-snobistische mogelijkheid to be als die van Houwaard's troetelkind
Lawrence. Men moet een slecht psycholoog zijn, o m
Huxley's „pleasures of culture and education" voor
een amusement te verslijten, dat in verveelde oogenblikken bedreven wordt; iemand, die een essay over
Greco kan schrijven, zooals dat in Music AtNightvoorkomt, moge dan al onder het „creEeren" niet het
apostolische gezicht trekken van laat ons zeggen een
Schotman, hij is ernstig in den besten zin van het
woord, verder verwijderd van snobisme dan wie ook.
De heer Houwaard kan toch niet van iedereen eischen,
dat zijn persoonlijkheid „in bloed en tranen" (aldus de
tekst van het Cr. B.) wordt verworven; want niet iedereen bezit daarvoor de constitutioneele geschiktheid.
„All men are snobs about something", zegt Huxley
zelf eerlijk genoeg. De heer Houwaard heeft ook zijn
snobisme (als men het zoo wil noemen; maar de heer
Houwaard geeft mij het woord voor fatsoenlijke menschen nu eenmaal in de pen!): „the snobbery of stupidity and the snobbery of ignorance". Hij vindt het
genant, een „highbrow" te zijn en veroordeelt daarom
een scherpe, ongesluierde intelligentie maar Bever met
den naam „snobisme". Het is mij wel; als men maar
begrijpt, dat de consequentie: de verlossing van het
snobisme kola van de domheid, dan aanstonds voor de
hand ligt! Wil de heer Houwaard aan die consequentie gelooven?
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DE ARBEIDER IN DEN TAALTUIN

De bekende hoogleeraar aan de Keizer Karel-Universiteit te Nijmegen, dr. Jac. van Ginneken, gaat, met
zijn Groningschen collega Overdiep in de achterhoede,
een nieuw tijdschrijft beginnen, om de taalwetenschap te dienen. Of dit tijdschrift reden van bestaan
heeft, weet ik niet, evenmin, of het sours bedoeld is
als concurrent van De Nieuwe Taalgids van prof de
Vooys, die het waagt nieuwe spelling te schrijven. In
ieder geval draagt het den onuitstaanbaren naam Onze
Taaltuin, die een afschuwelijk visioen oproept van den
philologischen knollentuin, waarin genieen als de taalschutter Haje in het tweet hues aanschijns monnikenwerk plegen te verrichten. En de naam stelt, als gewoonlijk, niet teleur. Na een tweetal redenen voor het
oprichten van zijn tijdschrift te hebben verzonnen,
komt prof. van Ginneken in zijn Inleiding b.v. tot de
volgende tuindersplannen:
„En dan ten derde is Onze Taaltuin immers een instrument voor de schoone kunst onzer thans levende dichters en schrijvers, die juist met de klank- en kleurmiddelen nit onzen eigen Taaltuin z(56 weten te tooveren,
die juist met de stylistiek van Onzen hof zoo prachtig
raad weten, die juist met de syntaxis onzer Nederlandsche volzinnen zulke verrukkelijke struweel- of boschpartijen weten te doen groeien, dat ze nergens ter
wereld hun volkomen weerga vinden. En daarom
zullen wij als Hoveniers ook de bloeiende kunstwaranden onzer woordkunstenaars van den taalkant bezien en bewonderen, en ze voor het nageslacht trachten te behouden."
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Dit proza is onderteekend door beide redacteuren,
maar men behoeft, met eenige kennis van taken, niet
Lang te twijfelen omtrent de origine van dit eerste gewas in den taaltuin. Wie van Ginneken een paar maal
ontmoet heeft (in geschrifte), kan zich niet meer vergissen. Of men nu zijn Roman van een Kleuter dan wel
zijn Handbook der Nederlandsche Taal op slaat, overal
stijgt u dat gistende, populaire, leutige, belachelijke,
enthousiaste, kleuterige geschrijf aanstonds naar het
hoofd. De heer van Ginneken heeft weliswaar een
bijzondere voorliefde voor het gezegde Psuche Nikai,
dat bovenop zijn Handboek prijkt en dat hij nu blijkbaar ook al aan zijn collega Overdiep heeft opgedrongen; althans One Taaltuin draagt eveneens op den omslag de omineuze spreuk. Maar deze voorliefde moet
een vergissing zijn, zooals de heele heer van Ginneken
misschien een vergissing van de natuur is geweest; de
overwinning van de Ziel n.l. laat den Nijmeegschen
hoogleeraar zoo koud als Charivarius of Haje, hij doet
niet eens moeite, om er zich ernstig mee te occupeeren.
Veel meer dan de Ziel interesseert prof. van Ginneken
de rompstand van dr. P. C. Boutens bij het ademen
van kwatrijnen of het smakken van Vondel in zijn
ROstroom. Dat zijn de dingen, waarvoor hij hart
heeft en waarvoor hij zijn wetenschappelijk Leven
heeft ingezet alsook Once Taaltuin opgericht; en nog
niemand heeft de Ziel laten overwinnen door haar
onophoudelijk in de philologische stof te smoren. Om
van zijn vondsten en metingen gebruik te maven, om er
andere dan botte en paskwillige conclusies uit te trekken: de heer Van Ginneken heeft het daarvoor veel te
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druk. Moet hij niet in den taaltuin knoeien en wieden,
moet hij zijn tulpen niet begieten, zijn rozen niet ontluizen, zijn struweel- of boschpartijen niet snoeien en
(en passant) zijn studenten niet opleiden tot dezelfde
edele takken van wetenschap? En zou hij dan nog tijd
overhouden voor zelfs een bescheiden intelligentie?
Neen, dan kent men den hoogleeraar slecht; hij is zeer
werkzaam en vlijtig, precies als al die brave schrijvers,
die hij wil gaan bevitten in zijn Taaltuin en „die juist
met de stylistiek van Onzen hof zoo prachtig raad
weten". En was hij nu alleen maar werkzaam en vlijtig ! Want dat is het juist: prof. Van Ginneken, die als
tuinman der taalwetenschap geen kwaad figuur zou
slaan en zijn boontjes best zou doppen, kan het maar
niet laten, de rompstanden van kunstenaars en philosophen te imiteeren, door „mooi" te schrijven en
arrogant te schermen met zijn Overwinnende Zia
Hij weet met zijn wagonladingen materiaal geen raad,
als zooveel wetenschapsdienaren, maar kan dat evenmin verkroppen; hij zou het Nijmeegsche Universalgenie willen zijn en bedient zich daarom van na-tachtigsche dronkemanspraat. Als prof. Van Ginneken die
ongelukkige eigenschap kon laten varen, zou hij zeker
opgroeien tot een dragelijk mensch, die om zijn knapheid en het praedicaat S. J. overal met respect zou worden ontvangen. Maar ik vrees, te oordeelen naar de inleiding van dit nieuwe tijdschrift, dat er van bescheiden
tuinieren niet veel terecht zal komen, dat Psuche Nikai
wel weer troefzal zijn en dat prof. Overdiep de grootste
moeite zal hebben, om zijn collega niet buiten de paadjes te laten loopen en op de struweelen te laten trappen.
13
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Een vraag: zou het geen aanbeveling verdienen, ook
Haje in de redactie op te nemen? Naar verluidt, kan
de man het verlies van zijn Taalschut in de Groene
maar niet vergeten; en hij voelt ongetwijfeld veel voor
het klank-en-kleur-tuinieren in Onzen hof .. .
VOOROORDEEL TEGEN SCHWEITZER

Tegen Albert Schweitzer, organist, theoloog en arts,
heb ik een vooroordeel; deels vanwege deze dridenheid der functies, die voor mij het beeld van een chimaera oproept (de chimaera was volgens de Ouden
in het midden een geit, maar daarvan niet, nu de wet
op de smadelijke godslastering is aangenomen en men
weer voorzichtig over de theologen moet spreken),
maar meer nog vanwege de „stampvolle kerken",
waarin volgens de dagbladen deze chimaera beurtelings spreekt en musiceert. Ilc zou echter onmiddellijk
bereid zijn, dit vooroordeel op te geven en in te ruilen
voor een objectieve rechtzetting van Anthonie Donker, die zeker groote bewondering voor den man van
Lambarene zal koesteren; ik twijfel er trouwens geen
moment aan, of Schweitzer is een van de voortreffelijkste menschen, die tegenwoordig Leven, en zijn monomanie voor Lambarene spruit voort uit een nobel
gemoed. Maar nu lees ik in de redactioneele aanteekeningen van De Gids van Juni het volgende:
„Voor hen, die zich mogen afvragen, waarom juist
daar, daar tusschen die negers van Lambarene, is het
goed hem te hooren in zijn orgelspel, in zijn lezingen
over levensopvatting en philosophie (wat is dat voor
vernuftige onderscheiding? M. t. B.), in zijn voor194

drachten over zijn medisch werk. Want dan besterft
de vraag op de lippen: waarom doet hij dit alles?
Omdat men bij hem in alles de kracht van de roeping
voelt, omdat hem de opperste leiding gegeven is, die
den „waarom"-vragers ontbreekt, omdat hij zich een
instrument voelt, dat dienend naar eigen aard al levende zich geeft en al gevend verslijt."
Dit is nu wel heel mooi gezegd; maar weet de schrijver wel, dat de eerste de beste grootmoordenaar, die
morgen aan den dag de gansche Gids-redactie om
zeep helpt, zich met dit edele Gids-citaat smetteloos
wit kan wasschen? Want waarom deed hij dit alles?
Wel, de kracht van de roeping dreef hem; toen prof.
Huizinga, bedreigd met een parabellum, „waarom"
kreet, was hij in het ongelijk, want de opperste leiding
richtte dit parabellum; de moordenaar voelde zich
immers een instrument, dat dienend naar eigen aard
al levende zich gaf; en straks zal hij, vanwege al dat
geven, in de cei gauw genoeg verslijten ook .. .
M.a.w. als zoo dikwijls heeft schrijven hier weer eens
gediend, om niets to zeggen. En ik, die onverbeterlijk
tot de „waarom"-vragers blijf behooren, zal mij blijyen afvragen, waarom Albert Schweitzer juist naar
Lambarene ging en opnieuw naar Lambarene ging en
niet naar Turkestan of de Minahassa, en waarom de
Duinoord-kerk zoo stampvol is, als Schweitzer er
spreekt en zoo leeg als ds. Pieterse, die geen negers op
zijn repertoire heeft, er het woord voert, en waarom
den Gids-redacteur vragen op de lippen besterven, die
het Leven der menschen voor mij juist interessant maken, en waarom de vele, vele Matuschka's, die zich
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eens instrument gevoeld hebben, tot de misdadigers
worden gerekend, terwijl geen Gids-redactie de „opperste leiding" als excuus voor hen aanvoert. Dit
„waarom" moge in de Duinoord-kerk profaan klinken, deze unzeitgemasse Betrachtung moge zelfs den
bewonderaars van Schweitzer als godslastering in de
ooren krijschen, ik kan het niet helpen, dat ik mij ook
door het nobelste Lambarene mijn „waarom" niet wil
laten afnemen.
WELK VAKJE?

De gemeenteraad van Amsterdam zorgt sours voor
amusante vertooningen, wanneer het gaat our andere
belangen dan het dempen van het Rokin. Als er professoren benoemd moeten worden is het geheele gezelschap vroede mannen uiterst geagiteerd; men
neemt dan plotseling het schouwspel waar, dat de
wetenschap pikant wordt in de monden van overigens
aan haar veelal onschuldige lieden. Zoo ook onlangs:
men moest een hoogleeraar in de psychologie hebben;
er waren twee gegadigden, de heeren Revesz en
Riimke. De eerste was een beschermeling van de faculteit der wis- en natuurkunde, de tweede het enfant
Cheri van de faculteit der letteren en wijsbegeerte. Dit
was tenslotte nog begrijpelijk; maar voorts was no. 1
den raad voorgesteld als een experimented/ psycholoog,
no. 2 als diepte-psycholoog. Wat moesten de vroeden,
hiermee beginnen? Moesten zij hieruit opmaken, dat
een experimenteel psycholoog beslist niet de diepte in
wil en een diepte-dito beslist afkeerig is van experimenteeren? Of als no. 1 geen bezwaar tegen diepgang
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had: hoeveel minder diep zou hij dan gaan als Riimke,
die van diepte zijn specialiteit maakt? Kortom, de
raad werd voor het netelige probleem gesteld: wat is
diepte? Een Pilatus-probleem, dat ten opzichte van
het Rokin gemakkelijk, maar ten opzichte van de
psyche zeer moeilijk genoemd mag worden. De raad
heeft tenslotte den heer Revesz maar genomen, omdat
hij al een laboratorium met bijbehoorende meubels
bezat en omdat Sigmund Freud nooit van Riimke had
gehoord; twee respectabele argumenten, die echter
geen uitsluitsel geven over de diepte van de ziel en de
wijze, waarop een psycholoog daarin moet onderduiken. Wij noteeren, dat niemand zich schijnt te hebben
afgevraagd, wie van de heeren nu ook werkelijk een
psycholoog was (met of zonder diepte). Dit element
doet weliswaar in wetenschappelijke quaesties niet ter
zake, aangezien psychologie voor de Universiteit een
yak is en geen liefhebberij; maar van zulke naieve
menschen, als er altijd nog in den amsterdamschen
raad zitten, ware een naieve vraag te verwachten geweest. Echter: het dieplood deed meer opgeld . . .
Toch schijnt de psychologie als liefhebberij zich te
willen wreken; men is er n.l. over gaan twisten, tot
Welke faculteit de nieuwe professor moet behooren!
De mathematici en de litteratoren, en zelfs de medici
schijnen den heer Revesz als een der hunnen te willen
beschouwen. En opnieuw doemt er een probleem op:
wat is een psycholoog? Moet hij kunnen rekenen,
schrijven of genezen? Het is een probleem, dat veel
moeilijker is dan het vorige en minstens even moeilijk
als het andere wereldschokkende probleem, of de
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orang letjo aan den orang oetan dan wel aan den
graaf Coudenhove Calergi is verwant; en niettemin
vereischt het dringend oplossing. Want als men prof.
Revesz niet in een vakje kan duwen, blijkt de psychologie universeeler dan de Universiteit; dan begint
zij weer verdacht veel te gelijken op die onserieuze
liefhebberij van Montaigne, die men ook een passie
kan noemen; en dit zou, nu men nog wel de eenigszins verdachte diepte voor het zeer onverdachte experiment heeft laten schieten, een uitermate bevreemdenden indruk maken. Liever deponeere men Revesz' hoofd bij de wiskunde, zijn romp bij de letteren
en zijn beenen bij de geneeskunde, dan dat men hem
zoo vrij in de lucht late hangen; Bever hakke men de
psychologie nu definitief in Brie stukken, dan dat men
haar zou erkennen als een discipline, waarvoor de
Hoogere Vakschool geen etiquet zou kunnen vinden!
ECKERMANN'S GESPRACHE MIT ECKERMANN

Wat zou er geschied zijn, wanneer Eckerman niet met
Goethe, maar met een collega van zijn eigen proporties had gesproken? Men kan het thans bevroeden, nu
Emil Ludwig zich niet met Goethe, maar met Mussolini in verbinding heeft gesteld, om met dezen dictator
eenige „Plauderstiindchen" door te brengen, en daarna
deze gesprekken met een uiterst gewichtige inleiding
heeft laten drukken (Mussolinis Gesprdche mit Emil
Ludwig). Want het wonderbaarlijkste blijkt waarheid:
als men twee menschen, zoo verschillend als den habielen superjournalist Ludwig en den donderenden
daadmensch Mussolini, met elkaar in een kamer op198

sluit, bieden zij tegen elkaar op in de daverendste banaliteiten. Zij kunnen het opperbest vinden bij hun
dialectische oefeningen, jongleeren samen allergenoelijkst met Goethe en Nietzsche, voegen elkaar de onmogelijkste uitspraken toe en worden nooit boos, behalve Mussolini eenmaal, om zijn reputatie te handhaven. Ludwig vraagt bijv. vriendelijk aan Mussolini:
„ Waren Sie aufder Reise Hach Rom in der Stimmung
eines Kiinstlers, der sein Werk beginnt, oder eines
Propheten, der berufen wird?" — en Mussolini antwoordt prompt: „Kiinstler". Wat zou hij anders antwoorden? Profeet? Had ook gekund, maar men kan
Been twee dingen tegelijk antwoorden .. .
„In all diesen Standen wurde kein. uberflussiges Wort
gesprochen," beweert Ludwig koelbloedig. Het heeft
mij joist getroffen, dat ieder woord in deze dialogen
zoo niet overbodig, dan toch zinledig is. Het is jammer van de groote ensceneering, die door Ludwig met
veel vertoon Haar voren wordt gebracht: maar om
van Mussolini een „philosophischer Geist", een herrezene Cesare Borgia, zelfs een „Schuler Nietzsches"
te maken, daarvoor is nog meer boerenbedrog noodig,
dan zelfs een Emil Ludwig in 23o pagina's kan op-.
brengen. De task, ik moet het erkennen, is niet gering.
De sentimentaliteit der massa wil, dat de groote man
van de Daad ook de groote man van de Gedachte zal
zijn. Men kan het niet verdragen, dat men door banale
individuen bij den neus wordt rondgeleid; men wil
intelligent bedrogen zijn; en daarom vraagt men van
Emil Ludwig, dat hij den dictator zal opvijzelen tot
denker. De Gedachte moet de Daad kleeden; haalt
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dus den tailleur, die den daadmensch het gedach tecolbert aanmeet! En Welke tailleur is gerenommeerder
dan die van het Panopticum der historie, met recommandaties van Goethe, Bismarck, Schliemann en
Lincoln?
En toch . . . het werk van den heer Ludwig blijft hopeloos confectiewerk. Hij heeft het conform zijn natuur te goedkoop willen aanleggen. Musschien heeft
hij Mussolini op het figuur van Napoleon getaxeerd
en dus verwacht, dat de Daadmensch hem wel met
aphorismen op weg zou helpen. Niets daarvan! Op
de draderige vragen van Ludwig antwoordt Mussolini
met zulke miserabele phrasen, dat men er geen enkele
van zou willen citeeren, om het papier te sparen. Het
is een over en weer van schijncultuur en aanstellerij,
waarbij Ludwig de gemoedelijke en nederige uithangt
(niet zonder kleine verwijzingen naar zijn beroemdheid overigens! de Duce mocht hem eens heelemaal
voor een persmuskiet verslijten!) en Mussolini de bekende attitudes probeert, die berekend zijn op het
nooit vermoeide reportersoog van den interviewer
tegenover hem. Daarbij poseert Ludwig dan nog den
„tegenstander", natuurlijk zonder onbeleefdheid en
met veel complimenten als verontschuldiging: de dictator mocht toch eens boos worden! Alles is er nu
eenmaal op gezet, om den daadmensch als denker te
ontdekken; krampachtig arrangeert Ludwig elke syllabe uit den mond van het wonderdier, dat meestal
bromt en zelden bruit. Vraagt men zich met de hand
op het hart af, wie van beide nog het meeste te vertellen heeft, dan moet men eerlijkheidshalve zeggen:
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Ludwig. Hij leidt de conversatie, doet uitermate zijn
best en is steeds welgehumeurd, terwijl de Duce zich
dictatorengrillen permitteert: als hij in het geheel niets
meer te zeggen weet, ziet hij Ludwig „gross" aan,
waarop Ludwig snel naar zijn notitieboek grijpt, om
een daverende platitude te registreeren. Het is een
naargeestig schouwspel. Want wie een dictator tot
denker wil promoveeren, verkleint onvermijdelijk den
dictator tot een Eckermann; in de sfeer der dialectiek
gaat het gebral voor de geluidsfilmjournalen niet op
en blijft den daadmensch niet anders over dan of cynisch Of theatraal te zijn, omdat cynisme en theater
beide het amoreele handelen maskeeren. Tot het eerste
was een Napoleon sours in staat, tot het tweede (het
goedkoopere!) weet een Mussolini zich, met behulp
van Emil Ludwig, nog juist op te werken: theatraal
ondervraagd, antwoordt hij theatraal in het quadraat;
en het beste, wat men voor hem nog kan hopen, is,
dat hij Ludwig heeft willen oplichten, door hem
phrasen mee naar huffs te geven en het dictatoriale
cynisme voor serieuzer gelegenheden te bewaren. Dat
zou een bewonderaar van Macchiavelli passen; maar
het staat te bezien, of er in Mussolini niet meer Ludwig dan Macchiavelli, niet meer ijdele journalistiek
dan superieure amoraliteit steekt! Aan de oplossing
van dat probleem (het eenige, dat van belang is om
comedianten van genieèn te onderscheiden) heeft
Ludwig zich niet kunnen wagen, omdat hij zijn lakeienpositie daarbij zou hebben moeten opgeven, omdat
hij zijn valsche instelling op een denker dan minder
complimenteus zou hebben moeten wijzigen; wellicht
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had dan de Duce zulke eerlijke en onaangename vragen te hooren gekregen, dat hij Ludwig vierkant de
deur uit had geschopt, hem aldus bewijzend, met Welke
middelen een dictator het best op theoretische vragen
antwoordt . . .
REMBRANDTVEREERING IN ROK

Het was te voorzien, dat er naar aanleiding van de
Rembrandt-tentoonstelling 1932 een reeks zware superlatieven zou worden gelanceerd. Dat is nu eenmaal
onze specialiteit: superlatieven zwanger van een zeker
niet geheel valsche ontroering, die bovendien door
het element van niet-geheel-valschheid zich onderscheiden van de volkomen gladde en formeele oratorische wendingen van Fransche redenaars bij zulke
gelegenheden. Een rede van Herriot bij een monument is gephraseerd; een verslag van ds. C. E. Hooykaas, die de Rembrandt-tentoonstelling volgens zijn
eigen zeggen „gebeukt" heeft verlaten, verraadt nog
iets anders dan phrase, verraadt een gevoel, dat zich
onder de lunch na afloop geweldig heeft laten rijzen,
om pas daarna in een phrase voor altijd ter ruste te
gaan. Ons yolk beheerscht de phrase niet, zooals het
Fransche; het *It eraan . . .
Het is werkelijk jammer van een zoo sympathieke,
overzichtelijke tentoonstelling als de aan Rembrandt
gewijde, dat men hier niet met bescheiden qualificaties tevreden wil zijn. De collectie schilderijen b.v. gaf
allerminst een volledig beeld van het superieure in
Rembrandt; een feit trouwens, dat door kosten, moeilijkheden van transport en andere zakelijke factoren
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ruimschoots verklaard en door niemand betreurd
wordt. Maar waarom dan overal de voorstelling gegeven alsof Rembrandt doek voor doek de bezoekers
neerslaat, bedwelmt, krankzinnig maakt, geweld aandoet? Waarom de schilderkunst weer met alle geweld
tot een dronkemansfestijn gepromoveerd? Waarom
geen genoegen genomen met het raele _pleizier (ik gebruik met opzet dit woord), dat het bezichtigen van
een goede selectie schilderijen en een rijker voorraad
etsen aan den gemiddelden Nederlander inderdaad in
vele gevallen verschaft? Het schijnt niet te mogen, het
schijnt bij een jubileum-Rembrandt nog meer verboden te zijn dan op normale werkdagen voor de Nachtwacht. Men moet geweldiger zijn dan men is, men
moet paniek en orgasmen beleefd hebben voor Hendrickje, die zich uit de bedstee buigt, in plaats van
rustig te constateeren, dat Rembrandt aanmerkelijk
minder verscheurd was, dan Gerard Bruning het wil
doen voorkomen, en gelukkig ook aanmerkelijk minder klassiek-saai dan Theun de Vries' genrestukjes
suggereeren.
Een oprechte dame, die nog niet scheen te weten, hoe
men hier over Rembrandt praten moet, vertrouwde
mij toe, dat zij de tentoonstelling mooi had gevonden,
omdat „alles zoo goed was afgewerkt"; maar zij achtte
het een bezwaar, „dat het te veel in een kleur was"
en voorts, „dat je het na twintig van die etsjes toch
wel wist". Het is, meen ik, niet bekend, hoe de heer
Andre Citroen, die officieel met vrouw en kind de
schilderijen is langs gewandeld, over dit onderwerp
denkt; maar ik vermoed, dat hij (officieus natuurlijk)
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met deze dame weinig van opinie zal hebben verschild.
En wie, die niet godganschelijk bedorven is door het
kunstjournalisten-jargon, heeft niet jets uit zijn opinie
weggewerkt, voor hij met gepaste minachting neerzag
op dit onschuldige oordeel van deze onschuldige dame? Laten wij in 's hemelsnaam, zelfs tegenover een
genie van reputatie als Rembrandt, een greintje eerlijkheid trachten te bewaren, en niet, als minister
Terpstra op de Spinoza-herdenking, in rok verschijnen zonder dat de overledene daarop ook maar in het
minst prijs zou hebben gesteld; want het avondtoilet
op de fuif van het doode genie is sedert onheuglijke
tijden een hypocriet begrafenistoilet geweest.
BRAAF, GOEDAARDIG EN WEERLOOS

Ten overstaan van het bloedbad, dat E. du Perron in
zijn berucht geworden „proefschrift''onder de termen
van Dirk Coster heeft aangericht, zou ik een enkele
opmerking willen maken, in het bijzonder de reacties
van een tijdgenoot op deze publicatie betreffende. II(
begin met te erkennen, dat ik zelf partij ben. Gedurende vele jaren heb ik het werk van Coster betrekkelijk argeloos geslikt; ik ben met zoovele andere
Nederlanders, die het stemgeluid niet van nature leeren onderscheiden van het argument, de schuldige
dupe geweest van dezen litterairen straatprediker. fic
zeg met opzet: schuldig, omdat ik hiervoor niet den.
heer Coster, maar mijn eigen neiging tot de costeriaansche liefhebberij verantwoordelijk stel. Niet zonder schaamte heb ik onder de door du Perron geciteerde plaatsen passages moeten aantreffen, waarvan
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ik mij scherp herinnerde, dat zij mij eens bedwelmden
door hun verleidelijke sonoriteit; en al te vaak heb ik
moeten erkennen, dat de uren, die de polemist in het
gezelschap van Coster doorbracht, ook op mij werden
verhaald. Voor mij (men vergeve mij de dwanggedachte) was dit essay een gericht over domineesland;
wil men dat niet toegeven, het is mij wel, maar ik
verwacht dan argumenten of laat de gechoqueerden
anders naar de maan loopen.
Op enkele posten heeft men met mij deze afrekening gewaardeerd als een poging, om zonder de
gewone abstracte beleefdheid, waarmee onze natie
haar bezwaren pleegt te kruiden, de degens te kruisen;
maar het was niet te verwachten, dat die waardeering
algemeen zou zijn. Dat zij echter hier en daar zou
wijken voor een botheid, die alle verstand te boven
gaat, was voor mij nog een verrassing. Nadat men
eerst aan du Perron verweten had, dat hij den heer
Coster niet ernstig genoeg bestreed, nadat n.b. de heer
Coster zelf de trompet gestoken had: „schrijf een
essay!" . . . gaat men (o, ingenieuze polderkikkers)
du Perron thans verwijten, dat hij te ernstig is! „Waarom," zoo ongeveer briescht A. den Doolaard in De
Gemeenschap, „het verzameld proza van den braven,
goedaardigen en weerloozen Dirk aldus bezwadderd?"
Waarom, zoo herhalen wij als een echo van de gletschers, dien braven, goedaardigen en weerloozen Dirk
dan eerst verheerlijkt als het Nederlandsche wereldwonder van levenswijsheid? Waarom die beate aanbidding van die langwerpige Marginalia, als de auteur
alleen maar een braafenz. sukkeltje is in uw oogen? . . .
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Volgen de gewone verlegenheidsargumenten: als men
critiek schrijft, is men impotent, de zinnen zijn uit
elkaar gerukt; „Coster zoekt achter de woorden de
ziel, het hart, den mensch"; en natuurlijk, men kan
beter een borrel drinken dan zulke afbrekende geschriften te lezen. Dat kan niet missen.
Echter: wat mij het meest getroffen heeft in deze apologie van den rusteloozen Mitropa-conquistadore den
Doolaard is niet zijn meer en meer gebruikelijk beroep
op de menschelijkheid in het Wilde weg, maar wel
zijn amicale definitie van het karakter van den man,
dien hij zoo gul in bescherming neemt. Braaf, goedaardig en weerloos: is dat nu de profeet, die eenigen
tijd geleden door zijn vrienden werd geafficheerd als
„een der meest vooraanstaanden en waarschijnlijk de
invloedrijkste essayist in onze hedendaagsche litteratuur"?
Tempora mutantur: de hovelingen verdedigen thans
blijkbaar niet meer hun koning, maar hun nail Men
zou het verschijnen van dit snort apologieEn het
grootste succes van het geschrift Uren met Dirk Coster
kunnen noemen.
DE AESTHETIEK DER KLEERMAKERS

tailleur adverteerde dezer dagen het volgende in
de N. R. C.: „Prof Huib. Luns, de kunsthistoricus,
heeft in zijn bekende lezing over Het Logische in de
Mode gezegd, dat de kunst van den kleermaker op
een lijn is te stellen met de andere kunsten. — Inderdaad behoort een goede kleermaker, buiten zijn
degelijke technische vakopleiding, over een artistieken

Een
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aanleg te beschikken. Hoe zou hij anders door uw
kleeding uw persoonlijkheid tot uiting kunnen brengene — De kleermaker . . . heeft zijn succes hoofdzakelijk te danken aan de gelukkige combinatie van deze
beide eigenschappen: Degelijkheid en Artisticiteit."
Aldus deze tailleur. De redeneering (bovendien gesteund door de autoriteit van een kunstgeleerde) is
volkomen onweerlegbaar: er is geen principieel verschil in kunstwaarde tusschen een beeldhouwer en een
kleermaker. Wij zullen zelfs dadelijk de aesthetische
onderscheiding aanbrengen: de beeldhouwer verhoudt zich tot den kleermaker als de schilder tot den
cineast. Daarom is het ook volstrekt ongeoorloofd,
beide kunsten over een kam te scheren; zij gehoorzamen aan geheel verschillende wetten; de eene kunst is
statisch, de ander dynamisch. Ook de middelen zijn
streng te onderscheiden: de beeldhouwer bedient zich
van marmer en klei, de kleermaker van whipcord en.
garen. Toch moet ook het kleermaken onder de kunsten gerekend worden, al zijn er veel onkunstzinnige
kleermakers; grondslag der kleermakerskunst is de Coupe
heeft een bekend pionier onder de kunsttailleurs gezegd, daarmee eens voor altijd aangevend, op Welke
basis een zuivere tailleerkunst zich zal moeten verwerkelijken.
Schreeuwt deze jonge kunst (waar er thans zooveel
slechtgekleede heeren rondloopen) niet om een Liga?
En om een doorwrochte aesthetiek, waarin behalve de
Coupe ook monografisch het Vest, de Broek en het
Absolute Pak worden opgenomen?
Oudere litteratuur: Pygmalion van Bernard Shaw en
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het bekende werk van den modekoning Paul Poiret.
IN MEMORIAM CARRY VAN BRUGGEN

De dood heeft Carry van Bruggen weggenomen, nadat zij sinds geruimen tijd door haar ziekte uit het
openbare Leven was verdwenen; daarom zal het be-.
richt van deze gebeurtenis misschien minder direct
treffen dan anders het geval geweest zou zijn. Er ligt
al zooiets als historie tusschen haar laatsten roman Eva
en dit erode, waarop men zich onwillekeurig voorbereid voelde.
De gestorven schrijfster is voor mij de auteur van
Prometheus. Ik heb meer critiek op dit boek dan eenige
jaren geleden; maar het blijft voor mij onveranderlijk
hetzelfde in dit opzicht: dat het geschreven is door een
onafhankelijke, strijdbare persoonlijkheid, bezeten
door een idee, die van de controverse individualiteitcollectiviteit. Eigenwijze philosophen hebben aanstonds iets van „dilettantisme" gemompeld, toen het
verscheen en het genegeerd, omdat het niet de tale
Kanaans sprak, waarin zij zich uitdrukken. BelachelR
is dit belangrijke werk genegeerd, dat ongetwijfeld
het levenswerk van de schrijfster is geweest en ver
uitsteekt boven zelfs haar beste romans Heleen en Eva.
Daarin bleef toch, met alle verschillen, de hollandsche
romanschrijfster aan het woord; alleen wat in Heleen
en Eva „prometheisch" is, onderscheidt zich qualitatief van onze St. Nicolaas-producties; en al is dit genoeg, een essentieel toonverschil is er niet. In Prometheus leert men haar op haar best kennen.
Zooals Carry van Bruggen zich uitte in Prometheus,
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zoo herinner ik mij haar van een enkele persoonlijke
ontmoeting: spontaan, agressief, polemisch en vol humor: geen aristocrate en met iets van de „algemeene
ontwikkeling" in haar optreden, maar vol aanstekelijke levendigheid, die mijn academische vooroordeelen destijds in heftige beroering bracht. Het element
„gezond verstand", dat in haar beste werken zoo dui-.
delijk aan het licht komt, maakte ook een gesprek met
haar tot een stimuleerende gebeurtenis; zij koos geen
omwegen, maar viel met de deur in huffs en ontzag
geen enkelen deftigen term, Bien men haar Wilde voorhouden. Men kan zich dan ook de bekommering
voorstellen, die haar Hedendaagsch Fetichisme bij de
eerzame taalaanbidders verwerkte, vooral waar zij het
waagde een onsterfelijken regel van den onsterfelijken
Kloos met veel gezond verstand in de buurt van doodgewone dingen te brengen. Carry van Bruggen liet
zich als theoretica nooit imponeeren door een interessant en smartelijk verwrongen gezicht; haar schrijfwijze was geen symptoom van oppervlakkige begeerte naar populariteit, maar zij was van nature algemeen
verstaanbaar, omdat zij het specialistenjargon had
doorzien. Algemeen verstaan heeft men Prometheus
dan ook allesbehalve; voor het publiek bleef zij (wat
zij 66k was) de schrijfster van De Verlatene en dergelijk
snort derderangs-literatuur, de collega van de geregelde boekenleveranciers. Maar het valt mij gemakkelijk, dit alles bij haar dood te vergeten; ik herdenk
haar bier met dankbaarheid om haar bijzondere persoonlijkheid en haar Prometheus.

SANCTA SIMPLICITAS

Naar men in de dagbladen leest, hebben dr. P. N. van
Eyck en prof. dr. P. Geyl tegen den armen prof. Colenbrander een beschuldiging ingebracht van plagiaat;
prof. C. zou een artikel over den jubileerenden Zwijger klakkeloos van Pirenne en Fruin hebben gestolen.
Het slachtoffer heeft dit trouwens bereids toegegeven:
„Ik heb gemeend, dat de afhankelijkheid van Pirenne
voor ieder deskundige volkomen duidelijk zou zijn ;
ook zonder dat ik hem telkens opnieuw noemde
heeft elk historicus moeten weten dat ik Pirenne in
de eerste plaats volgde." (N. R. C.)
Ik voor mij sta in dit geval volkomen aan de zijde
van prof. Colenbrander. leder deskundige in de wetenschap, en ook iedere leek langzamerhand, behoort to
weten, dat 90 pCt. van de wetenschappelijke leveranties geregeld van fatsoenlijke diefstallen aan elkaar
wordt gelijmd; in enkele gevallen noemt men den
naam van den bestolene, in 95 pCt. van de gevallen
niet. (In de middeleeuwen was trouwens plagiaat
gangbaar en geoorloofd; m.a.w., men toonde menschenkennis tegenover de ontelbare „weters", die zoo
graag met feiten willen pronken en men trachtte den
diefstal niet als uitzonderingsgeval voor to stellen). Nu
is de ongelukkige Colenbrander door toedoen van
twee concurrenten (en nog wel bij een jubileum, dat
alley verontschuldigt op dit gebied) uitgekreten als een
misdadiger, omdat hij een gelegenheidsopstel, samengesteld uit de eigendommen van Pirenne en Fruin,
met zijn eigen naam heeft voorzien. Welk een waanzin ! Heeft men sours naievelijk van prof. C. een ori210

gineel werk verwacht? Waarom vraagt men niet liever, wie er bij deze diefstal schade heeft gehad? Het
zou dan blijken, dat niemand is geschaad, integendeel:
Willem de Zwijger is 400 jaar geleden geboren en dus
dood, De Gids bracht een gezaghebbend artikel, de
uitgever kon daardoor voor dit nummer een oranje
kaft geven, het publiek vindt alles al erg lang geleerd
en imposant. Dus . . . maar neen; vol gewicht plagen
de heeren Geyl en Van Eyck Colenbrander met plagiaat, alsof zooiets bij hooge uitzondering voorkwam.
Wij willen niet onaardig zijn door te verwijzen naar
prof. Geyl's Geschiedenis van de Nederlandsche Stam of
de verdienstelijke dissertatie van dr. M. ter Braak, in
Welke werken de diefstal trouwens veel diplomatieker
wordt bedreven, doch liever volstaan met deze poging
tot volledig eerherstel van den Leidschen hoogleeraar.
Balthasar Gerards heeft den Prins veel meer kwaad
gedaan.
BOEKEN EN BURGERS

Nu de brandstapel van de niet-arische litteratuur eenmaal tot asch is vergaan, begirt men dit speciale
symptoom van de duitsche nationaliteits- en rassenpsychose met eenigen humor te beschouwen. Er zijn
n.l. Bingen, die zelfs in tragische omstandigheden een
teveel aan lachwekkends meevoeren; deze brave jongens met petten en „Schmisse", die Sigmund Freud
en de psycho-analyse „aan de vlammen prijsgeven"
met de welgekozen woorden: Tegen de zielvernietigende
overschatting van de menschelRe complexen,vOlir den adel
van de menschelRe Biel, zijn werkelijk te sterk in hun
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allures om niet een daverenden lack te oogsten. De geheele seance doet morgen aan den dag heksenprocessen
verwachten; Sigmund Freud, slechts in een wit hemd
gekleed, door Schupo's gewogen op zijn complexen,
onder het Brandenburger Tor of op een andere zwaar
symbolische plaats, lijkt ons geen slecht Hummer in het
gevarieerd programma, dat de nazi's ons nu al sedert de
„verkiezingen ' regelmatig voorzetten ... Apres tout is
de boekenbrandstapel ook in niet geringe mate verwant aan omen vorm van boekenmystiek, de „Boekenweek", gedurende dewelke men iederen burger
door plakkaten en bezweringen heeft willen dwingen
zich elke maand een boek aan te schaffen. Welke vorm
van gewetensdwang is het gevaarlijkst? „Sub specie
aeternitatis" bezien is het evenmin erg, dat men wat
romans en biografieEn van Wassermann en Ludwig
opruimt, als dat men ze via een Boekenweek den argeloozen klant van de leesbibliotheek in de maag
splitst. De hypocrisie der arische helden is pompeuzer
en daarom meer in het oog loopend belachelijk, maar
de hypocriete „eerbied voor den geese' is zeker niet
minder ridicuul; beide zijn symptomen van een en dezelfde mentaliteit, van een warenhuisideaal. Heeft ook
niet de duitsche natie, die thans bij den brandstapel
applaudisseert, Erfolg van Feuchtwanger en Im Westen
Nichts Neues van Remarque in goedkoope edities verslonden? Het is maar, wat men de menschen met de
krachttermen der reclame voorzet; slechts een conditie geldt eeuwig en overal: de waar moot goedkoop
zijn! De „verschrikkingen van het front", de „hel der
inflatie", de „roepin.g van het arische ras": alles doet
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opgeld bij hetzelfde publiek, als het van te voren voor
een van die artikelen is opgewarmd en niet bij ongeluk
juist bezet is met een „moederdag" of een „morgenwijding" of de herdenking van Karel den Dikken;
men moet zijn opwarmingsmoment daarom goed weten te kiezen.
„V6Or volksgemeenschap en idealistische levenshouding. Tegen verminking van de Duitsche taal. Tegen
vervalsching onzer geschiedenis en onteering onzer
groote figuren".
Daar gaan Marx en Kautzky, daar gaat, met een
hoeratje, die vervelende Alfred Kerr van het thans
goedrond geworden Berliner Tageblatt, daar gaan...
Maar waarom zou men meer detailleeren? Het vonnis
over de werken der heeren Tucholsky en Ossietzky
vat immers meesterlijk samen, wat de menschen (niet
slechts de Duitschers !) zoo haten en vervloeken in
iederen auteur, dien zij niet dadelijk op hun manier
onschadelijk kunnen maken door hem in de portefeuille te doen of met een orde te huldigen:

Tegen onbescbaamdbeid en aanmatiging.
Men make zich geen illusie, dat de mystici van de
Boekenweek er veel anders over zouden denken dan
die van den brandstapel .. .
WEER EENS BIJ DE SCHILDERS

Het bezoeken van schilderijententoonstellingen is voor
mijn gevoel ten nauwste verwant aan kerkbezoek. Het
is dezelfde gelegenheidsatmosfeer, die een mensch tegemoetkomt uit de gebouwen voor dergelijke doeleinden bestemd; ook in de tentoonstellingszalen is het,
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bij wijze van spreken, altijd Zondagmorgen; men
moet een receptieve houding aannemen, men kan niets
terugzeggen of terugdoen, noch tegen den predikant
noch tegen een schilderij, men neemt onwillekeurig
zijn hoed of en verdwaalt even onwillekeurig in een
snort verplichte meditatie over allerlei dingen, die met
den dominee of de doeken niet veel to maken hebben.
Als men buiten komt, voelt men zich altijd opgelucht;
het sterk-geestelijke doet Haar koffie verlangen. Er zij
dus opgemerkt, dat ik niet de ware man ben voor
preeken of kunstbespiegelingen a la Plasschaert; zij
vertegenwoordigen voor mij een en dezelfde mentaliteit en zijn in het geheel niet bestand tegen de croquante croquetjes van Alida Zevenboom b.v.
Vandaag was het Zondag; het regende, en ik was op
de tentoonstelling van de „Nieuwe Schilders- en
Beeldhouwerskring", gehuisvest in de „Rotterdamsche Kunstkring". Een kleine, niet zeer vermoeiende
verzameling werken, een zaal vol; toch was ik binnen
het kwartier uitgekeken; ongeveer tien minuten daarvan besteedde ik aan Willink, die bier zoozeer domineerde, dat men telkens wel op hem moest terugvallen; zijn Pompeji en JobstOing kende ik al uit reproducties, maar zijn Parlement en Zeppelin waren volkomen nieuw voor mij. Hoe komt het, dat bijna ieder
werk van dezen schilder weer boeit? Hij is zeker niet
altijd verrassend, zijn anecdotische kant heeft iets gedwongens, iets systematisch, en toch . . . Er is een volstrekt verschil in mijn nieuwsgierigheid, als ik een
nieuwe Willink of b.v. een nieuwe Charley Toorop
(de andere domineerende figuur uit dit gezelschap)
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nader. Bij Willink heb ik neiging mij te verkneukelen; over dat Parlement zonder ramen, met die fantastische wolkenapocalyps erboven en die correcte
ministers ervoor, over de volslagen doelloos in een
vroege-morgen-leegte juichende mannen in regenjassen boven plasjes (dat zij een Zeppelin toejuichen
is niets dan een gek misverstand, schildert Willink mij
toe). Bij Charley Toorop wordt ik ontzet; verkneukelen zou hier heiligschennis zijn, voelt men, omdat
hier bewondering in het sterk-geestelijke en zoo mogelijk universeel-kosmische voegt; in dat gloeiende
naakt en dat gigantische zelfportret is weer iets van de
plechtigheid, waarmee de dominee ons verzekert, dat
niet het lagere, maar het Hoogere ons kostbaarst bezit
vormt. Geen grein van humor blijft bier voor ons
arme niet-schilders over; men voelt neiging om den
kunstcriticus van bet vak er bij te roepen, die aanstonds
een preek begirt over het schilderkunstige, het cololoriet, de toets etc. etc. Is dit misschien het verschil:
in Willink ontdekken wij nog de bereidwilligheid om
desnoods Been schilder te zijn, in Charley Toorop
daarentegen niets anders dan het schilderen als alleenzaligmakende levensleer? Want mijn hemel, hoe onhumoristisch, heroisch, ja dithyrambisch moet men
tegenover zichzelf staan, om zich zoo te kunnen schilderen als Charley Toorop het hier deed!
Eigenlijk houd ik dus niet van schilderijen; zij boeien
mij alleen dan meer dan normaal, als zij verraad aan
de schilderkunst beloven. En daarom: eer ik b.v. geloof in de voortreffelijkheid van de tegenwoordige
schildermethodes van B. van der Leck, met zijn „foto215

litho" (ik noem het luciferspuzzle, al klinkt het niet
universeel-kosmisch) Ueber allen Gipfeln ist Rub, of in
het genie van den braaf-pointilleerenden J. Nieweg,
of het precieuze Schaap van R. Bremmer, moet er
veel gebeuren. Al die bloedige ernst-in-lijst doet naar
koffie verlangen, d.w.z. naar het heftigste, vulgairste
contrast, dat zich op een Hollandschen Zondagmorgen
maar laat opdiepen, dat bovendien op de Rotterdamsche Coolsingel allerheerlijkst geschonken wordt in de
„Old Dutch", waar de Nachtwacht in reproductie op
ons neerziet.
PSYCHOLOGIE VAN DE CARICATUUR

Onlangs bewonderde ik in de toonzaal van A. Donker
(den fotograaf) een verzameling caricaturen van de
hand van Stefan Strobl. Het waren grootendeels min
of meer bekende Rotterdammers, die hier openlijk
waren gehangen met dikke neuzen, gedegenereerde
tanden, ontzaglijke haren en verdwenen kinnen; ik
moet zeggen, dat de heer Strobl hatelijk is, als hij ze
teekent. Dr. J. F. Otten zag men hier zonder de zonde
van zijn bed en wereld als een heel kleine, bedroefde
baby, den auteur van den Sovjet-bijbel mr. J. Huyts
als een pruik-op-wieltjes, en den grootsten Rotterdamschen schilder H. P. Bieling zag men heelemaal
niet, want hij was niet geteekend. En ik vroeg mij af:
mag dat nu maar zoo? Heeft tegen zulke schandelijke
subjectieve polemiek van een onbekend caricaturist
dan niemand in deze degelijke plaats bezwaar? Waarom mag Stefan Strobl insinueeren (met crayon), dat
de groote Rotterdammers veel minder groot zijn dan
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zij zich voordoen, terwijl hij er zelfs niet voor terugdeinst, hen persoonlijk te beleedigen, door (alweer:
met crayon) kwaad te spreken van hun koeienblik,
hun drankneus of hun geitenprofiel? Stel u voor, dat
ik, niet met crayon, maar met mijn vulpen, de methode-Stral ging toepassen op een bekend dichter hier
te lande en hem openlijk ging verwijten, dat hij te kaal
en te stralend en te gevuld was! Men zou de eerwaardige objectieve critiek hooren!
M.a.w.: wat Stefan Strobl ongestraft doen mag, is mij
verboden, omdat ik schrijf. Het directe, overtuigende
argument van den teekenaar wordt mij eenvoudig afhandig gemaakt op grond van mijn aanleg tot abstracte redeneering. Was ik gewoonweg Strobl in mijn
critieken, ik had geen Leven meer en, wat erger is,
iedereen zou zich, geErgerd over mijn foxterrierstoon,
van mij afwenden. Het teekenen van caricaturen heet
n.l. in de literatuur schelden; het verschil is alleen, dat
mr. Huyts zich met plezier door Strobl last uitschelden en zich bovendien nog gevleid voelt, omdat hij
„genomen” wordt, terwijl hij dat van mij niet accepteeren zou en „objectieve” critiek verwachten op zijn
schrifturen. Moraal: polemische temperamenten moeten tot iederen prijs teekenen leeren.
Een paar uur later vond ik op het Leeskabinet een
boekje met foto's van arische leiders uit het Derde
Rijk. Het waren voor mijn oog hannekemaaiers, gigolo's, gewatteerde boksers, en tooneelspelers; maar
de bijgevoegde „rassen-psychologische" verklarende
tekst beweerde, dat het zonder uitzondering „nordische" helden waren. Bij een gouwleider, een slager
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met een gedegenereerden puntschedel, stond wel is
waar, dat in die punt 's mans „Gottesgefiihle" verscholen zat, maar ik kon alleen maar hardop in mijn
eentje lachen, lachen en nog Bens lachen. Toen was ik
weer een ervaring rijker; ik wist, dat men er als polemist onder de huidige omstandigheden soms al genoeg
aan heeft our fotograaf te worden.
WASSERMANN-HITLER

In een opstel van JakobWassermann (Meine Landschaft,
innere und dussere), gepubliceerd in het eerste Hummer
van Die Sammlung, treft mij een zonderlinge inconsequentie. Terwijl Wassermann zich verweert tegen de
bloedmythologie van het nationaal-socialisme, begeeft hij zich op een buitengewoon gevaarlijk terrein,
door een nieuwe mythologie van het landschap voor
te dragen. Het is duidelijk, dat een Jood, die zich met
zijn woonplaats verbonden voelt (meer misschien, dan
met zijn ras), gemakkelijk tot zulk een mythologie
komt; maar zij is daarom niet minder fantastisch en
au fond even goed een preek voor de eigen gemeente
als de rassenreligie. Zoowel de gemeenschap van het
ras (Hitler) als de gemeenschap van de streek waar
men geboren wordt en leeft (Wassermann) zijn in
bepaalde momenten onafwijsbare, reeele ervaringen
voor de persoonlijkheid; maar de man, die met zulke
imponderabilia gaat fabelen, bewijst al, dat hij dekking
zoekt achter een fabel, een dogma. Als Wassermann
dus opstelt „drei Arten von biologischen Charakterbildungen" — „Mensch der Ebene, Mensch des Meeres und Mensch des Gebirges", dan heeft hij of een
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enorme banaliteit verkocht of Hitler zware concurrentie aangedaan door een pseudo-wetenschappelijke
formule; en helaas, het blijkt duidelijk, dat het laatste
het geval is. Wassermann motiveert deze nieuwe
„wetenschap", die hem tegen het rassensprookje moet
verdedigen, n.l. met niet minder dan „das MagischTellurische, das bier wirksam ist" ! „Es ist eine ganz
andre Art der Augeneinstellung, die der Mensch der
Ebene and des Meeres hat als der des Gebirges. Sein
Buick hebt Bich horizontal aus, der des andren vertikal."
Alweer: onsterfelijk banaal, of zwendel, die het Derde
Rijk zelfs nog slaat; zoolang de bergbewoner niet
Scheel kijkt, als hij in de Wieringerwaard moet Leven,
zoolang geloof ik niet aan de sprookjes van Jakob
Wassermann en zijn „magisch-tellurische" oogassen;
zij zijn althans niet overtuigender dan de goddelijke
privileges van den Ariër bij Hitler.
Wie de (nog in Duitschland verschenen) Selbstbetrachtungen van Wassermann gelezen heeft, weet, dat hij het
kunstenaarsleven als een afgrijselijk zware verantwoordelijkheid voelt; humor tegenover de kunst zoekt men
bij dezen zwoegenden Alpenbewoner vergeefs; hij is
een uitgeholde Dostojewski, die joist alles mist, waardoor deze een „europeesch" schrijver was. De mystiek
zit hem zoo in het bloed, dat hij ook van het schrijven
een vorm van mystiek heeft gemaakt; het verstand
stond hem daarbij in den weg, zoodat naar hij zelf
zegt, „ (ihm) alles im Leben jammerlich misslingt, was
er Burch den Intellekt allein fOrdern oder erreichen
will". Wassermann is het typische voorbeeld van den
auteur, die in alles onmiddellijk het „Ueberindividu219

elle", het symbool, de werkelijkheid „achter de dingen" wil opsporen en dus niet eens kan twijfelen aan
het bestaan van zulk een platonische schijnwereld; hij
leeft van dien schijn, die hem zelf, als auteur, als
priester-profeet, als tragische figuur, verheft boven het
nietige menschje Jakob Wassermann. Voor hem is de
roman „ein symbolisches Gebilde mit iiberhater
Wirklickheit" (denk even aan de romans van Stendhal!); ergo, zou men kunnen zeggen, werd zijn
Christian Wahnschaffe een symbolische draak in een
milieu van klatergoud. Ik beveel een ieder de lezing
deter Selbstbetrachtungen van Wassermann aan; zij zijn
het onmisbaar complement van Mein Kampf, zij zijn
geschreven met een overeenkomstig krampachtig accent van worsteling, die men zelf als worsteling ensceneert, en verraden inderdaad hetzelfde theatrale
„landschap”. Het huwelijk van Wassermann en Hitler
zou weliswaar mislukken, omdat de een een Jood en
een fatsoenlijk man, de ander een Aria en een loudspeaker is; maar hun gemeenschappelijke liefde voor
het Hoogere is, „magisch-tellurisch" gesproken, op
dezelfde Alpentoppen gebakerd. Zoo is het zeer verklaarbaar, dat Wassermann er naar snakt, zijn Hoogere
tegenover Hitler's Hoogere te stellen, teneinde te demonstreeren, dat Hitler verkeerd „achter de Bingen"
heeft gekeken, waar hij, Wassermann, er werkelijk
„achter is".
Al voortredeneerend zou ik dus gemakkelijk het „Magisch-Tellurische" tegen Wassermann zelf kunnen uitspelen, ware het niet, dat men mij misschien van
algemeene „gelijkschakeling" zou willen verdenken;
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en „gelijkschakeling" is joist wat ik Wassermann verwijt, die aan al zijn romanfiguren steeds dezelfde holle
symbolische echo weet te ontlokken. Ik tracht hier
slechts aannemelijk te maken, dat de tegenstelling
Wassermann-Hitler meer een quaestie is van middelen
dan van richting. Alleen aan een yolk, dat Christian
rahnschaffe als een meesterstuk van menschenkennis
verslond, konden de ras-leugens van Mein Kampf zoo
snel en grondig worden ingegoten; Wassermann's
holle platonisme droeg er het zijne toe bij, dat yolk
rijp te maken voor den grootsten geestelijken zwendel, dien men sedert menschenheugenis aan een massa
heeft kunwn opdringen. Daarmee is Wassermann's
persoonlijke integriteit niet in twijfel getrokken; hij
speelt niet de walgelijke rol van Godfried Benn, Wiens
verraad door Klaus Mann in Die Sammlung terecht
scherp gehekeld wordt; hij is alleen, wie hij is, en als
zoodanig is hij bij ongeluk Hitler's Johannes de Dooper, alle rassenverschil en goede bedoelingen ten spijt.
HET MYSTERIE VAN LEIDSCHENDAM

De aantrekkingskracht van het Mysterie, en vooral
van het Mysterie der Pazie, blijft hier te lande voort-

woeden, hoe vaak en hoe heftig men er ook tegen
protesteert. Thans heeft men zelfs het plaatsje Leidschendam (in de buurt van 's-Gravenhage) in het geding gebracht, en wel in een paziecritiek van Jan R.
Th. Campert in de N.R.C. handelende over den bundel Alleenspraak van Chr. de Graaff. Campert komt
daar, na veel bewondering te hebben geuit, tot de
volgende ontmoeting met het welbekende Mysterie:
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„Het talent van De Graaff heeft zulk een diepte, zijn
stem heeft zulk een adem, dat alle woorden, hoe nuchter en zakelijk ook, vervuld raken van die magische
kracht. Het gedicht Tamer van Amsterdam weet dit voortreffelijk te bewijzen. En het wonder der pazie is er
des te ondoorgrondelijker om wanneer men weet, dat
de eerste regel van het gedicht: Boven Amsterdam st#gt
de maan, onvoorwaardelijk schoon is, terwijl diezelfde
regel belachelijk wordt wanneer er gestaan had: Boven
Leidschendam sqgt de maan. Terwijl Leidschendam toch
66k een vriendelijk plaatsje is .”
Zoo staat het er; de laatste, ietwat humoristische toevoeging, moet men beschouwen als een srijlmiddel,dat
de magie van het wonderbaarlijke Amsterdam des te
sterker doet uitkomen. 1k moet zeggen (en daarom citeer
ik dit karakteristieke fragmentje, dat een wijdvertakte
mentaliteit representeert), dat Lampert wel buitengewoon schielijk de wijk neemt Haar het „ondoorgronlijke" wonder, zonder zelfs af te wachten, of een nuchterder verklaring (maar hij rift waarschijnlijk al bij het
woord „verklaring") mogelijk zou kunnen zijn. 0.m.
zou ik hem het volgende aan de hand willen doen:
Amsterdam telt meer dan 800.000 inwoners; deze inwoners huizen voor een groot deel in z.g. grachtwoningen, die, gelijk men in Baedeker uitvoeriger nalezen
kan, voor het meerendeel uit de zeventiende eeuw
dateeren en op onvoorwaardelijk schoone wijze in
het grachtwater spiegelen. Zegt men dus onder dichterlijk aangelegde menschen: „Amsterdam", en even
later: „maan", dan is de kans niet gering, dat de hoorder dadelijk associaties voelt opkomen, die betrekking
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hebben op het algemeen beeld der maan-met-huizen
spiegelende grachten. Daarvoor heeft men geen diepte,
wat gewone adem en zeker geen magische kracht
noodig . . . Leidschendam daarentegen is den beer
Campert en mij slechts bekend als onvoorwaardelijk
geassocieerd met „Voorburg”; de electrische treinen
nl., die te Rotterdam van het station Hofplein vertrekken, stoppen, voorzoover zij niet direct doorgaan
naar 's-Gravenhage, te Leidschendam-Voorburg. Alsdan ziet de reiziger uit den trein eenige villatjes en
andere huisjes, die hem meestal geen indruk geven dan:
„Hier wonen nogal wat forensen, zou ik zoo denken."
Zegt Campert dus onder medepoeten eerst „Leidschendam” en daarna „maan”, dan associeert het gezelschap forensen met maneschijn, misschien wel kaalhoofdige, dikke, gezapige forensen met een ijle, poeierende, magische maneschijn (inv schedelveld is koeler
maan), zoodat het in lachen uitbarst of, als de omstandigheden zulks niet gedoogen, glimlacht ... Een groot
dichter (dit vergeet Campert in zijn critiek) zou bovendien in staat zijn, de belachelijkheid van Leidschendam volkomen weg te ademen door gloednieuwe
associaties te scheppen, zooals Nijhoff het destijds deed
met „Bas" en „Blois" en Boning met „Katrijp” en
„Hargen''; men moet het station der E.S.M. en de
forensen wegademen, daarop komt het aan, dat is pas
je refine magie; Campert's voorkeur voor Amsterdam
is zelfs in dit licht bezien al erg burgerlijk! In ieder
geval, zoo bijzonder ondoorgrondelijk is de geheimzinnige aantrekkingskracht van Amsterdam in deze
toevallige combinatie geenszins.
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Ik beweer allerminst, dat mijn verklaring de juiste is;
er zijn zeker tien andere mogelijk. 1k beweer nog
minder, dat ik, door het „ondoorgrondelijke wonder"
van den voortijdig geimponeerden Campert te verklaren, het mysterie uit het Leven wegneem. Ik beweer
alleen, dat juist dit snort gegoochel met wonderen,
magieen en andere spokerijen het werkelijk wonder
der poezie (ik wil dat woord ook wel eens gebruiken)
in discrediet brengt bij iedereen, die niet van zips is,
bij Leidschendam plotseling zijn verstand in te schakelen, nadat hij het eerst bij Amsterdam had uitgeschakeld. Ik beweer voorts, dat alle wonderen, die
men afficheert a la Campert, van de „poesie pure" tot
Beauraing, „Amsterdamsche" wonderen zijn. Laten
wij de zaak nog eens scherp stellen: wij hebben niets
tegen de onverklaarbaarheid van Amsterdam, maar
wij eischen dan ook het mysterierecht op voor Leidschendam, Appingedam, Monnikendam, Volendam,
Schiedam . . . ja zelfs voor Rotterdam, en dat zegt
wat! Boven Rotterdam sqgt de maan: is dat „onvoorwaardelijk schoon", Campert, ja of neen? En Doyen
Edam . .?
Maar neen, bier zouden wij liever informaties nemen bij Willem Elsschot; want de onverklaarbaarheid van het kaasmysterie voor de kaashandelaren,
die er wellicht belang bij hebben, is een geheel nieuw
tliema.
HELDENVEREERING

De voortreffelijke overzichtschrijver van de N.R.C.
heeft het met zijn lezers te kwaad gekregen Haar aan224

leiding van den beklaagde Dimitrof, die thans een van
van de populairste „helden" is geworden. Waarom?
Hij had Dimitrof een „op zijn Balkansch schilderachtige bandietenfiguur" genoemd en zich verzet tegen
de idealiseering, die dreigt.
Ik wil de zaak, waarom het gaat, hier dadelijk los maken van de z.g. politiek van den dag. Mogelijk, en
zelfs waarschijnlijk, is deze Dimitrof een man met een
goedkoope, allergoedkoopste ideologies even waarschijnlijk zouden zoowel de overzichtschrijver van de
N.R.C. als ik onmiddellijk woorden met hem krijgen,
wanneer wij met hem in een vertrek werden gelaten.
Alles goed en wel: maar doet dat iets of of toe aan de
positie, die deze „held" inneemt bij een der grootste
processen na de Dreyfus-affaire? En hebben wij iets
te maken met het meerdere of mindere gehalte van
Dimitrof's philosophie, met zijn nu al beroemde vrouwenjacht en met zooveel andere dingen, als wij hem
daar zien staan tegenover een schuimbekkenden baron
van de erkende macht, die, hoewel omringd door een
drom van adjudanten, zijn infame scheldwoorden niet
kan inhouden? Op dat moment vergeet ik eenvoudig,
dat ik met iemand te maken heb, wiens principes ik
niet deel, op dat moment ken ik geen politiek, geen
communisten, geen fascisten en geen N.R.C., op dat
moment bewonder ik, zinneloos en volstrekt en wellicht met iets te veel onvoorzichtigheid en pathos, den
eenling Dimitrof, wiens struikrooverij zoover gaat,
dat hij de uitoefening van zijn vak durft voortzetten
in een omgeving van gebogen ruggen en serviele gedachten.
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Voortreffelijke en altijd lezenswaardige overzichtschrijver van de N.R.C., niemand in Nederland zal
mij verdenken van een overmatige behoefte aan
„heroworship", zelfs de naam Carlyle doet mij pijnlijk
aan en waar, zooals tegenwoordig, held en hemd plegen samen te gaan, tries ik bij voorkeur een anderen
weg. Maar: er is een besef van rangorde, dat geen
motiveering noodig heeft, dat vanzelf ontwaakt, als
een man zooveel overschot aan vitaliteit vertoont, dat
hij de gebruikelijke overwegingen van zelfbehoud en
geld verdienen op zij zet om ze door meer balkaneesche te vervangen. Napoleon was een Balkanees volgens deze terminologie, maar Pascal, Nietzsche, Dostojewski, Multatuli waren het niet minder; „schilderachtige bandietenfiguren" alles bij elkaar genomen,
geen Hegelianen, heilsoldaten, dagbladlezers, met al
hun „zelfverloochening" zelfs geen „altruisten" of
zedelijke voorbeelden. En voor dezen Balkan, o voortreffelijke en altijd lezenswaardige overzichtschrijver,
hebben wij, wat gij ook pruttelen moogt over decorum en hoezeer wij zelf ook uit practische overwegingen mogen hangen aan uw veilige normen, het woord
„held" in zijn vollen omvang gereserveerd. Zander
Carlyle.
RENAISSANCE VAN HET FATSOEN

Aan hun houding tegenover het fascisme pleeg ik
tegenwoordig mijn vrienden te herkennen. Geven zij
ook maar een millemeter toe aan de vereering van
bazaarhelden, dan geef ik hen als vrienden op; het
blijkt, dat de cultuur-schil, die hen vroeger maskeerde,
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niets anders dan een oonoozel vernisprocede is geweest. Want hier joist spreekt het instinctieve rangordebesef zeer duidelijke taal., hier vergist men rich niet
ongestraft. Men kan er over discussieeren, of de heeren
Mussolini, Hitler en Mussert slimme politici, goede
volksmenners of nog betere leiders van de burgermansinstincten zijn; maar deze lieden een oogenblik
voor helden te verslijten, bewijst dat men zelf thuis
hoort bij de geperverteerde democraten, die niet zonder „vadertje" kunnen leven.
Een waarachtig gevoel voor hierarchie verraadt zich
niet door aanbidding van een persoon. Ortega y Gasset zegt zeer terecht in De Opstand der Horden, dat iedere
maatschappij, inbegrepen de liberalistische en democratische, op rangorde berust en dos in wezen aristocratisch is. Dat de fascisten van het leiderschap een monopolie trachten te maken, kan slechts bewijzen, waar het
hen werkelijk om te doen is. Zij hebben een vergrooting van hun eigen kleinburgerlijke moraal noodig en
zij deponeeren dat verlangen in hem, die het meesterlijkst den completen burgerman weet te vertolken en
hen ontlast van hun schuldgevoel tegenover de hun
van buiten opgelegde cultureele normen. De Leider
geeft deze „horde" permissie, huizen met platte daken,
verzen met rare woorden, romans met voor haar
compromitteerende analyse, muziek met geluiden
buiten Schubert en Wagner om, leelijk te vinden,
zonder dat een cultureele instantie daartegen protesteert; men moet het naieve cultureele programme van
den heer Mussert dear maar eens op nalezen. Het belooft n.b. „volledige godsdienst- en gewetensvrijheid",
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maar met „onderdrukking van leerstellingen, instellingen en handelingen, die de eenheid van de natie en
de goede zeden aantasten" ! De formuleering alleen al
van zulk een these wijst op een zoo volslagen cultuurloosheid, dat men niet verder behoeft te vragen, Welke
Tollens-poezie de heer Mussert als „goed zedelijk"
beschouwt! Wel is het een goede tijd voor de psychoanalytici, die hun stoutste verwachtingen nog huizenhoog overtroffen kunnen vinden; het „fatsoen" en.
het „normale" waar de fascisten voor opkomen, hebben voor Sigmund Freud geen geheimen.
Het merkwaardige van het geval is niet, dat zulke
retour-„bewegingen" bestaan; zij hebben altijd bestaan. Het merkwaardige is, dat zij thans nauwelijks
meer op verzet stuiten. Men ontmoet zelfs booze gezichten, als men een grapje maakt over de potsierlijke
huldiging van vier snelle, moedige en energieke luchttaxi-chauffeurs, die ik evengoed zou willen huldigen —
alleen niet op deze zotte manier, alsof het gansche
vaderland daarmee een heldendaad hadde verricht.
Het publiek heeft er behoefte aan zijn minderwaardigheidsgevoelens te compenseeren door een wenschdroom te huldigen in de eerste de beste „helden”, van
Welk kaliber ook: alles goed en wel, maar moet daarom heel Nederland aan pelikaanziekte lijden en de
dichter Bloem de schoenzolen van den heer Mussert
kussen? Zulke symptomen wijzen op een uitsterven
van het aristocratisch afstandsbesef, dat teeken van,
werkelijk gevoel voor rangorde, waarvan een omgekeerd democratische beweging als het fascisme nog
nooit schijnt te hebben gehoord. Het groote verschil
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tusschen Napoleon en Hitler is, dat de eerste zijn
struikrooverswil oplegde, terwijl de tweede slechts als
symbool wordt opgelegd door den wil der „hoyden".
„I'M NO ANGEL"
- BUT WE'LL SEE YOU AGAIN!

Amerika Levert ons een nieuwe ster, die na veel oudeheerendebat met een gesnoeide film in Nederland is
binnen gelaten: Mae West. Zij is er nauwelijks, of
reeds is zij omsponnen door de metaphysiac der Filmligatermen . . . vlug dus, laten wij haar nog even naar
voren halen (naakt, had ik haast gezegd, maar dat
alleen met het oog op de filmligametaphysica) om
haar op onze manier te „bespreken".
Mae West heeft het scenario van haar film I'm no
Angel zelf geschreven. Zij is dus niet alleen verantwoordelijk voor de volvet en Bloom geworden Anny
Ondra, die wij heupwiegend zien rondwandelen, maar
ook voor het verhaal. Dat verhaal nu heeft de fantasie
van een keukenmeid, die zichzelf voor de groote Hoer
van Babylon is gaan verslijten en nu het „cynisme"
beoefent. Het heeft precies zooveel humor als De
Lach, d.w.z. heel veel, verduiveld veel, en tegelijk
miniem weinig. Mae West permitteert zich een entree
als niet minder dan het Gouden Kalf, en als zoodanig
is zij het meest volmaakte idool van de handelsreizigers alley landen, dat zich maar laat denken. Zij kreunt,
of liever gromt zachtjes (dat is zinnelijkheid, iets heel,
heel ergs en verbodens), maar zij is naar mijn smaak
voortdurend te vet om gedachten aan de paradijszonde
op te wekken; de verboden vrucht van den slagers229

Winkel blijft, voor mij althans, te onherroepelijk herinneren aan het spek, waaraan zij ontsproot.
Een ding, behalve de nauwkeurige opgave in cijfers
van haar gewicht schoon aan den hack, interesseert
mij nog aan Mae West: hoe zal aan haar het geleidelijke heiligings- en louteringsproces, waaraan haar
voorgangsters in de volksgunst Garbo en Dietrich
door de producers werden onderworpen, worden voltrokken? Want zoo gaat het nu eenmaal: als men
„ster" wordt, krijgt men pretenties, en als men pretenties krijgt, wil men het „hoogere" en dus bezielde
rollen spelen; de ontwikkelingsgang van Blauwe Engel
naar Song of Songs. Wij twijfelen er niet aan, of ook
Mae West zal de „ziel" vinden en de „angel" worden
die onbegrepen en met een onverwoestbare kern van
reinheid, waaraan geen aanraking met het rose Leven
jets heeft kunnen bezoedelen, rondwaart — en niet
meer heupwiegt. Een enkele glimp van die betere,
schoonere wereld achter deze wereld treft ons ook
reeds in I'm no Angel, zij het dan ook verstikt in gegrom en vet . . .
Misschien is de weg naar de heiliging hier een vermageringskuur. Dat was zij trouwens al vaker.
HORST WICHMANN

Op den laatsten landdag van den N.S.B. te Amsterdam
heeft ds. van Duyl (naar men zegt het toegevoegde
intellect, sozusagen „der Goebbels" van onzen kleinen Mussert) een verheerlijkende rede gehouden over
Erich Wichmann, den eersten Nederlandschen fascist.
Het is begrijpelijk, in de lijn der algemeene imitatie
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van heete cognacgroc door heete saliemelk, die ten
onzent fascisme beet; men heeft ook bier te laude zijn
Heilige, zijn Horst Wessel noodig, en als hij er niet
is, zal men hem bij gebrek aan een Hans Heinz Ewers
uit het niet laten scheppen door een daartoe immers
opgeleid predikant. Al deze mystische zwijmelarijen
berusten internationaal op precies hetzelfde recept en
men onderkent langzamerhand de cliche's al heel gemakkelijk. Naast den Reiland, die ons leidt, behoeven
wij een of meer martelaren, die men heilig kan verklaren; ca se comprend, das gehort zur vollkommenen
Verdauung.
Nu heb ik den H. Schlageter en den H. Wessel niet
van nabij gekend; toen zij binnen het bereik van mijn
geestesoog kwamen, leken zij al onherstelbaar op St.
Nicolaas. Maar den Eerw. Heer van Duyl kan ik verzekeren (en hij mag het bijschrijven op mijn nota voor
Urker concentratiekamp, dat onder zijn leiding, hoop
ik, toch min of meer op een V.C.S.B.-conferentie zal
lijken), dat ik dezen H. Erich tamelijk goed en in
ieder geval van deer nabij heb gekend, en nog wel in
den tijd, toen hij rondliep zonder nimbus en met het
plan, Nederland in de melk te laten stikken. Ilc heb
zoo eenige „persoonlijke herinneringen" aan den
nieuwbakken Sint; maar die bewaar ik, voor later;
momenteel zijn wij nog niet verkitscht genoeg en nog
niet geimponeerd genoeg ook, om daar het rechte
profijt van te kunnen trekken; bovendien geef ik er,
in tegenstelling tot den theoloog van Duyl, de voorkeur aan Erich na zijn dood met rust te laten. Maar
mocht het eens zoo komen te staan, dat ook bier de
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vrome kitsch dreigde te triomfeeren, dan zal ik, dat
beloof ik den ds., Erich Wichmann uit zijn graf laten
herrijzen in zijn schrikkelijke realiteit van (zeker voor
fatsoensrenaissancisten) niet altijd even kuische anecdotes!
Voorloopig volsta ik ermee voor ds. van Duyl over
te schrijven de slotwoorden van 's Heiligen evangelie
over de melk, dat mutatis mutandis ook zeer goed
dienst kan doen voor vrijzinnige dominees, die in de
politiek zoeken, wat zij in de kerk niet kunnen
vinden:
„Dit zijn de nieuwe, de goddelooze asketen; de nieuwe, de goddelooze helden zijn er ook al en reeds zijn
de nieuwe, de goddelooze Heilanden in aantocht, die
wijn in water veranderen, peen, niet in rein water, in
glibberige melk; en bij het Laatste Avondmaal (de
kruisiging vervalt wegens ongesteldheid) van zoo'n
beker met dat klierslijm zullen zeggen: „drinkt, dit is
mijn bloed". Wat dan hun eerste waarachtige waarheid zal zijn!"
Het spijt mij voor de kiesche ooren van ds., maar dit
waren 's mans eigen woorden; de mogelijkheid bestaat natuurlijk, ze bij de herdrukken te laten elimineeren, al zou ook dat op imitatie lijken. In het concentratiekamp ben ik bovendien bereid, na laat ons
zeggen twintig slagen met den gummistok onder eede
te verklaren, dat de H. Erich zooiets nimmer geschreven heeft (het staat in De Vqe Bladen van 1927 p. 246)
en dat hij ook nimmer een druppel alcohol heeft gebruikt, maar nationale melk verkoos boven geimporteerden wijn.
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DE BREUGHELS

De kunsthandel P. de Boer te Amsterdam heeft ons
de gelegenheid geboden een uitgezochte collectie
„jongere Brueghels" bijeen te zien. Van hen is ongetwijfeld Pieter Brueghel de jongere (de noon van den
„Boerenbruegher) de interessantste, niet zoozeer om
zijn persoonlijkheid als wel om de wijze, waarop hij
de persoonlijkheid van zijn vader interpreteert. Ilc kan
niet beoordeelen in hoeverre de kunsthistorici gelijk
hebben, die trachten dezen „epigoon" nog een aantal
persoonlijke eigenschappen toe te kennen; dit is toch
wel zeker, dat de jonge Pieter met het copieeren van
den ouden Pieter een belangrijk deel van zijn tijd heeft
zoek gebracht en dat hij in stijlbegrip weinig van
zijn vader afwijkt. Voor het schildersvak is de quaestie van het plagiaat echter altijd veel minder belangrijk dan voor de litteratuur, al was in de middeleeuwen ook het litteraire plagiaat nog volkomen gewettigd en zelfs min of meer een bewijs van degelijk
en breed vakmanschap. Onze opvatting van de persoonlijkheid als iets „oorspronkelijks" hebben wij
trouwens destijds zoo onverzoenlijk naar voren gebracht, juist omdat zij niet opgaat voor de vaklieden.
Wanneer men schilderkunst en litteratuur zuiver als
vak beschouwt, heeft ieder nuanceverschil recht op
belangstelling; het is dan zelfs zaak geen nuance tusschen Slauerhoff en van Geuns te veronachtzamen,
want van Geuns, de epigoon, onderscheidt zich natuurlijk evenzeer van den oorspronkelijken Slauerhoff
als Brueghel de jongere zich onderscheidt van Brueghel den ouderen. Aileen: het vak schilderkunst ver233

draagt meer epigonisme, omdat het genot, dat men
daarin beleeft aan de stofuitdrukking, het lijnenspel
en het coloriet veel directer en intenser is dan het door
woorden bemiddelde genot aan die elementen in de
poezie. Het is daarom ook niet noodig het persoonlijkheidsprobleem in de schilderkunst zoo scherp to
stellen als in de litteratuur; de epigonen doen aan den
wand veel minder kwaad dan in den boekhandel en
hebben oneindig meer reden van bestaan, als zij tenminste goede epigonen zijn. De kunst van den jongen
Brueghel mist, voorzoover de tentoonstelling daarover kan laten oordeelen, de persoonlijke visie van den
vader en geeft er ook niets essentieel nieuws voor in
de plaats; maar hij zet dien vader voort met een schildersgevoel, dat het respect voor de familie als factor
in de kunstgeschiedenis aanmerkelijk versterkt.
Wat mij bij den ouden zoowel als bij den jongen Pieter
treft is de combinatie van twee aspecten, die in de
schilderkunst zoo vaak onvereenigbaar schijnen. Men
kan n.l. doeken als de S.preekwoorden, de Kinderspelen, Carnaval en Vasten en zoovele andere met
hetzelfde recht bekijken met het oog van den nieuwsgierigen, op anecdoten belusten detailliefhebber als
met den blik, waarmee men Kandinsky opneemt.
(Hetzelfde bij het werk van Hieronymus Bosch, al
werpt zich daar een venijniger, abstracter natuur op
het beeld). Er is in de Brueghels niets van de geestelijke luiheid der impressionisten, die de anecdote en
het detail slechts waardeerden als soot, maar ook niets
van de peuterige verbijzondering der classicisten; de
groote vraag is, of zij eigenlijk anecdoten verbeelden
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en intuitief ook nog een synthese bereikten, dan wel
synthese beoogden en de anecdote daarvoor als element gebruikten. Ook als het laatste het geval zou zijn
geweest moet men toch het „gezond verstand" en
den „humor" (niet a la Timmermans !) bewonderen,
waarmee zij iedere schildersdogmatiek vermeden. De
onervaren leek, die toch altijd de basis blijft van alle
specialisme, kan zich aan de Brueghels volkomen verzadigen, z66 zelfs, dat hij mogelijk met verwondering
op een zekeren dag zal ontdekken, dat hij hier door
en in het pleizier aan de anecdote tevens de schilderkunst heeft ontdekt. Dat is voor mij een van de geniale
kanten der Brueghels; zij „amuseeren”, zelfs in hun
tragiek (zie de prachtige Kruisiging van Pieter d.j.,
waarop een man vlak achter het smartelijkste tafereel
der menschheid behaaglijk zich zit te ontlasten; geen
spoor van Toorop-heiligheid!) en zij zijn schilders
zonder de gebomeerdheid van schilders; op tien meter
afstand zijn zij mozaieken en op vijftig centimeter afstand zijn zij psychologen.
Aangezien de tentoonstelling met help van kunsthistorici van het vak is opgezet, heeft men ook de afschuwelijke bloemen van Jan Brueghel laten aanrukken; de ergste snort „nieuwe zakelijkheid" is er niets
bij. Maar ook Jan heeft zoo zijn nut; hij demonstreert
de biologeerende werking van den naam en daarmee
het nadeel van de „talentvolle familie".
CORRUPTIE

Onlangs geraakte ik in gesprek met een intellectueel,
die zeide tot een fascistische organisatie te behooren;
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hij had daarvoor natuurlijk eenige motieven, was o.m.
van meening, dat het fascisme een „reactie op het
materialisme" beteekende (waarmede hij zich dus zelf
afficheerde als een trouw aanhanger van den heiligen
geest, die belichaamd wordt in het baltisch profiel
van Alfred Rosenberg en het gehypertrophieerd
spraakcentrum van ir. Mussert) ; maar een van de
voortreffelijkste dingen, die het fascisme ook in Nederland zich ten doel had gesteld, noemde hij de opruiming der corruptie. Volgens hem was ons landsbestuur enorm corrupt, en zou er heel wat aan het
licht komen, als . . . Dit „als" op zichzelf reeds drong
mij tot een „defense of corruption"; want geen corruptie lijkt mij erger dan het uur, waarop de blanke
strijders tegen de corruptie het bewind in handen
nemen om pas dan te ontdekken, dat zonder corruptie
de mensch niet Leven en zeker niet regeeren zal.
Misschien ( ik ben daar nog niet eens zoo zeker van)
is het wenschelijk de corruptie tot een minimum te
beperken; en vast staat wel, dat al te erge corruptie
aanleiding geeft tot uitplundering van kleine spaarders, winkeliers en alle andere conscientieuze belastingbetalers, waarop de beer Mussert zijn wonderlijk huffs
gebouwd heeft; er is dan ook een in zekeren zin op-rechte en althans zeer sympathieke verontwaardiging
over heerschende corruptie denkbaar (het geval Stawisky). Maar met die verontwaardiging heeft het ijverig speuren naar corruptie van sommige politici,
waarvan zich een onlangs als symbool het varken had
gekozen, niet veel uit te staan. Zij schreeuwen immers
al te duidelijk om dien paradijstoestand, waarin zij
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zelf, onbelemmerd door een nog te critische democratie, hun eigen worm van corruptie met goed geweten kunnen toepassen. Als zoodanig lijken zij sprekend op de anti-semieten, die overal het jodencomplot
bespeuren, alleen maar, omdat de wereld hun nog
geen gelegenheid heeft gegeven hun eigen complotten
vrijuit te smeden. De heele schepping is voor zulke
menschen, wier rancune tegen warenhuizen zich toevallig in ideologie heeft omgezet, vervuld van cornplotten, geheime Orden, vrijmetselarij, corruptie, dat
is voor hen de laatste formule voor de in wezen zooveel gecompliceerder, onschuldiger en amusanter eerzucht en ijdelheid van personen, die als twee druppels
water lijken op hun edele bestrijders! Het teekent
de „slavenmoraal" van het fascisme, dat het van dit
geestelijke afval der wereldbeschouwing moet Leven.
Ongetwijfeld, er zal heel wat aan het Licht komen,
als . . . Maar het hongerige verlangen Haar het groote
oogenblik van de absolute zuiverheid doet denken aan
de mentaliteit van huisvrouwen, die geen dieristbode
kunnen houden; in alle dienstboden zien zij den duiye!, zichzelf zien zij als de vermoorde onschuld en de
laatste, ideale dienstbode, waarop kletsend en kankerend tegen hun even onschuldige vriendinnen, steeds
wachten, blijkt altijd een feeks te zijn, die er in slaagt
mevrouw zelf te corrumpeeren.
ANDRA GIDE EN DE JORDAAN

De uiterlijke omstandigheden, waaronder men een
boek leest, kunnen van invloed zijn op de waarde, die
het boek onder het lezen krijgt. Ik las Gide's onafhan23 7

kelijke bekentenissen Pages de Journal, gedurende het
oproer in de Jordaan; en het kwam mij voor, dat de
spanning van het eene zich telkens meedeelde (of verwarde) met die van het andere. Waarom? Het was
wellicht in de eerste plaats een reactie op de krantenverslagen van deze „relletjes", die zulk een confusie
tot stand hielp brengen. Er is in den toon van een
kraut, die een oproer beschrijft, iets zoo aanmatigends
en zelfvoldaans, dat men onwillekeurig iedere poging
tot zuivere afrekening met sociale problemen met een
ander oog gaat waarnemen. Zonder dat men zelfs een
spoor van twijfel aan de gemotiveerdheid dier termen
kan ontdekken, hoort men de heeren verslaggevers
(soms met het accent van den dierbaren ernst, dan
weer in den Stijl van het kalme divertissement) met
de blanke vulpen inhakken op het „gepeupel", de
„oproerkraaiers", de tot een scholastiek begrip zonder
eenige aanschouwelijkheid verworden „opgeschoten
jongens", „de herriemakers" en de „raddraaiers"; dat
ik ditmaal tevergeefs gezocht heb naar het klassieke
„janhagel" en het oud-hollandsche „grauw" (voor de
geur van het woord zou men het ten believe van
pater van Ginneken c.s. nog gaarne graauw spellen), is waarschijnlijk to wijten aan mijn onvolledige
documentatie. Wat deze terminologie zoo buitensporig ongenietelijk maakt (de positieve tegenprestatie
leest men in diezelfde bladen bij koninklijke sterfgevallen en begrafenissen), is niet het feit, dat bier een
bepaalde partij met bepaalde belangen aan het woord
is, maar het geniis aan inzicht in het volslagen ridicule
van dergelijke journalistieke vonnissen over indivi238

duen, wier beweegredenen men blijkbaar als God zelf
meent te mogen herleiden tot onaanzienlijk gewroet
in het duister. Over de noodzakelijkheid van krachtmetingen tusschen de populatie van een stadswijk en
de politie kan men van meening verschillen; over de
abjecte bourgeois-satisfait-moraal van dezen krantenstij1 is tusschen behoorlijke menschen meeningsverschil
onmogelijk. Het moot ook voor z.g. burgerlijke bladen doenlijk zijn van zulke gebeurtenissen een reportage (en zelfs een zeer leesbare reportage!) te geven,
die vrij is van dit abominable jargon.
Het gemis aan fantasie, aan intuitie, aan goeden smaak,
dat uit de verslagen van „relletjes" spreekt, kan men
herleiden tot de algemeene verstarring, waartoe een
collectieve moraal het schrijvende kuddedier journalist weet te brengen; de geringste notie van de relativiteit der heerschende opvattingen ontbreekt dit wezen, en als zoodanig is het dus ook weer akelig onschuldig, wat zijn terminologie betreft. „Ilya beaucoup de sottise, beaucoup d'ignorance, beaucoup d'entetement dans leurs denis; et aussi quelque defaut d'imagination qui les retient de croire que l'humanite
puisse changer, qu'une societe puisse se former sur des
bases differentes de celles qu'ils ont toujours connues
(alors meme qu'ils les deplorent), que l'avenir puisse
ne pas etre une reprise et une reproduction du passe",
zegt Gide van de fransche intellectueelen; met ietwat
minder gematigdheid zou men hetzelfde van onze
reporters kunnen zeggen. Ik ben er van overtuigd, dat
het voor alles de afkeer van dit snort gemoedelijke,
machinale verstarring was, die Gide naar het commu23 9

nisme dreef; juist de machinale gemoedelijkheid is het,
die onverbiddelijk de ongeneeslijkheid dezer menschen
bewijst; want gemoedelijk is men alleen, als men zich
van de aanwezigheid van een probleem zelfs niet bewust is en zich dus in de rol van moralist niets anders
dan sportsman voelt. Gidle's dagboek treft mij voor
alles als een protest tegen de tot sport verworden
Europeesche moraal der bourgeoisie (zie, wat hij over
den „sportsman" Barres schrijft!)
Het „communisme" van Andre Gide moet overigens,
dunkt mij, voor geloovige communistische auteurs als
Ilja Ehrenburg toch wel iets zeer dillettantisch hebben.
Immers waar de nederlandsche pers over „gepeupel"
schrijft, daar heeft Ehrenburg (in de fransche vertaling
van zijn boek tegen de heeren Mauriac, Duhamel c.s.,
Vus par un Ecrivain d'U.R.S.S.) het over „ouvriers"
met precies hetzelfde eerbiedige accent, dat ten onzent
bij de koninklijke sterfgevallen gebruikelijk is: „les
ouvriers (d'U.R.S.S.) savent honorer Shakespeare,
Goethe et Pouchkine", zegt de heer Ehrenburg van
het nu sacrosancte „janhager, en wij zien den stralenden lach van den nieuwen bourgeois satisfait om
zijn lippen. Omstreeks den tijd, dat deze vereerders
van Shakespeare etc. ook in West-Europa de tegen hen
op touw gezette „relletjes" zullen onderdrukken, zal
toch misschien Andre Gide weer onder het nieuwe
„gepeupel" zijn; want iemand, die volhoudt: „je reste
individualiste convaincu", komt onder alle omstandigheden gemakkelijk terecht onder het „grauw".
Niet als de dichters, met het martelaarsgezicht van
Geerten Gossaert, maar zonder erg, zonder voorkeur,
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met den ingeschapen afkeer van orthodoxie op elk
gebied.
DE JUBILARIS LODEWIJK VAN DEYSSEL

Het ligt voor de hand, dat wij, redigeerende het strijd-

baarste tijdschrift in Nederland (gelijk gezegd is), bij
den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel
niet willen zwijgen. Want wat wij van hem hebben
overgenomen (of laat ik Bever voor mijzelf spreken
en mijn collega's niet betrekken in een zuiver persoonlijk woord), wat ik van hem heb overgenomen, is zijn
aanmatiging, zijn onbeschaamdheid en zijn subjectiviteit. Het schelden heb ik niet overgenomen, omdat
wijlen de heer Querido en thans de heer Albert Kuyle
zich daarvan bedienden en bedienen, zonder overigens
ook maar iets van deze aristocratische kunst van den
meester to verstaan.
Het is een wonderlijke dag voor Holland, deze 22ste
September! Daar troont Lodewijk van Deyssel onder
ons, en men viert hem met courantenartikelen, waarin
gerept wordt van zijn beteekenis als baanbreker. Daar
is maar een roep over die baanbrekerij en over het feit,
dat wij van de voortachtigsche bekrompenheid verlost zijn. De waarde, die Lodewijk van Deyssel
thans vertegenwoordigt, is in den loop der jaren dus
precies het tegengestelde geworden van de waarde,
die hij omstreeks 1890 representeerde; thans wordt hij
beschermd door een armee van volksuniversiteiten en
erkend zelfs door die „vijanden der litteratuur" waartegen hij in Nieuw-Holland zijn banvloek slingerde.
In hoeverre van Deyssel daaraan zelf schuldig staat
i6
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blijve op dezen feestdag in het midden, en slechts een
opmerking moge de situatie karakteriseeren: deze
carriere bewijst, meer dan wat ook, dat van Deyssel
niet te vergelijken is met den man, dien hij met zijn
dandyistische kunsttheorieèn als een „voorlooper"
meende te kunnen overtreffen: Multatuli.
Ex officio heb ik zelf ook een van de bovengenoemde
courantenartikelen gewijd aan den leeuw van Tachtig,
maar uiteraard kon zulk een artikel niet volledig zijn.
Als functionaris aan een dagblad heeft men er terdege
rekening mee te houden, dat men zich niet bij ongeluk uitdrukt zooals de jOnge van Deyssel zich wel
placht uit te drukken. Uit deze omstandigheid alleen
kan reeds voldoende blijken, hoe uitmuntend van
Deyssel's baanbrekerij door het Nederlandsche publiek
is begrepen. Het weet nu immers, dat van Deyssel ons
van de bekrompenheid heeft verlost, en de zaligheid
van dit geloof mag door geen wanklank worden gestoord. Ziedaar het groove succes van die fulminante
en nog altijd zoo leesbare critieken van Lodewijk van.
Deyssel. Het Nederlandsche yolk is door hem overtuigd, dat het en bloc aestheet behoort te zijn! „Hoe
was het toch mogelijk, zoo vraagt dit Nederlandsche
yolk zich af, dat onze voorvaderen veertig jaar geleden
zoo geborneerd konden zijn, dat zij de Schoonheid
verwierpen! Deze Schoonheid is immers, zoo leerde
ons drs. van Puffelen reeds op de H.B.S., iets, dat aanbeden moet worden! 0 die voorvaderen, wat waren
zij toch dom! Ons behoeft men waarlijk niet meer zoo
ruw te bejegenen!"
Schooner resultaat, inderdaad, dan dit algemeene242

theekletspraat-worden der Schoonheid, heeft van
Deyssel zich zelfs in zijn stoutste verbeeldingen wel
niet kunnen voorstellen. Het Nederlandsche yolk zelfs
tot in zijn proletarische fundamenten doordrenkt met
de verrukkinc,
b over de Schoonheid: kon het beter,
waardiger, feestelijker zijn op een dag als 22 September, dien dag, waarop het jaar I van de tijdrekening
der Schoonheid behoort te beginnen? Kon men den
jubilaris een smakelijker feestgave aanbieden dan dit
door alle Nutsafdeelingen onderteekend en in sierletters geschreven document:
AAN LODEWIJK VAN DEYSSEL
HET DANKBARE NEDERLANDSCHE VOLK
1864 - 22 September — 1934
Schoonheid, Uw wil is geschied

met links den Nederlandschen Leeuw met lila strikje
om den hals en rechts het profiel van een jongen arbeider, zich met de hand de oogen beschuttend tegen het
stralende Licht der zon?
Op mijn manier wil ik den beeldenstormer van Deyssel huldigen door te verklaren, dat ik deze gecalligrapheerde oorkonde niet heb onderteekend. Hoe aanmatigend en on-nationaal het ook moge schijnen: ik
heb mijn handteekening geweigerd, omdat de oorkonde mede is onderteekend (vgl. Nieuw Holland van
Lodewijk van Deyssel) door:
a. de „kranige studenten", die geeindigd hebben met
schitterend te promoveeren,
b. de „interessante jonge vrouwen, die veel lektuur hebben" en meeningen over Heine" (lees in 1934: over
Rilke),
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c. de goedgekleede kooplieden, die eere-voorzitters
van muziekvereenigingen (1934: het Concertgebouw)
of letterlievende genootschappen (19 3 4: de Alliance
Francaise) warden,
d. de predikantenvrouwen, die hun kind uitbesteden om
lezingen van de „Hollandsche Maatschappij" te kunnen
bijwonen (1934: tegenwoordig heet het Woodbrook).
Door niet te onderteekenen wil ik geenszins te kennen
geven, dat studenten en kooplieden geen bestaansrecht hebben, als zij ook een weinig aan de kunst doen;
ik wil alleen te kennen geven, dat er in Nederland Binds
de eigen woorden van Van Deyssel over het verfoeilijke kunstsnobisme van de betere standen niets is veranderd, dan dat ook de lagere standen er wat meer in
betrokken zijn geraakt. Of neen, er is toch nog iets
veranderd: het peil onzer litteratuur is opgevoerd van
Melati van Java tot M. H. Szekely-Lulofs. En daarvoor
moeten wij zeer dankbaar zijn. Wij hebben een bekrompenheid van schoonheidslievenden gekregen, die
heel anders krimpt dan de bekrompenheid der eer- en
deugdlievenden voor tachtig, en waar men vroeger
taai vasthield aan het genie van Beets en ten Kate, daar
stelt men tegenwoordig zijn eer op Theun de Vries.
„Van Sorgen, je bent de man van dezen season . . .
Wat een blik, amice, waarlijk, en je beweegt je roman
in de aanzienlijke kringen!" Ja, eigenlijk is toch alles
veranderd; de namen zijn veranderd, en de season is
veranderd, en de aanzienlijke kringen zijn tegenwoordig revolutionnaire kringen, en zoo is er maar een ding
onverwoestbaar hetzelfde gebleven: datgene, wat van
Deyssel zelf omschreef als „die gekke kermis van Hol244

lands litterair Leven, met zijn kellner-vergaderingachtige congressen", „die draaimolen van hoepsasa", en
waarbij hij het (hoe onbeschaamd weer en aanmatigend!) waagde te spreken over „die dikke poffertjesjuffrouwen, dat zijn onze dichteressen en romanschrijfsters". En onverwoestbaar hetzelfde is gebleven
het Nederlandsche „groote" publiek met zijn voorzichtigen afkeer van ieder te luid gesproken woordop-den-man-af, zijn begeerte naar stichtelijke objectiviteit en zijn voorkeur voor het middelmatige modeartikel, dat vroeger Porcelein heette en thans Rubber.
Minder breekbaar, maar elastischer: dat is de formule
voor de evolutie der middelmatigheid in Nederland,
dank zij mede het initiatief van Lodewijk van Deyssel.
Wij, die desondanks het temperament van den jongen
van Deyssel willen gedenken, wij blijven eerbiedig weg
van zijne receptie. Wij gunnen hem gaarne alle eer en
hulde, maar voor onze oogen zien wij het meestgelezen
boek van Nederland, dat wij zouden willen bespuwen
en waarvan de bladzijden „ons werkelijk te pas komen
als kammenschoonmaakpapier en op onze plees", maar
dat niettemin met onfeilbaren speurzin is uitgezocht
om de ouverture van de Nederlandsche filmkunst op
te luisteren: Malle Gevallen. Zelfs onze middelmaat
is lager dan die van andere volken, zelfs onze Mussert
is ridiculer dan Mussolini: zoo hoog is nu Holland
opgestooten, zoo houden wij thans van het proza.
Wij huldigen Lodewijk van Deyssel en wij zeggen
hem dank voor zijn felle klaroenstooten, maar wij
zullen bier eerlijkheidshalve niet verzwijgen, dat het
malle geval, waaraan hij eens den doodsteek toe Wilde
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brengen, in beter welstand verkeert dan ooit, en zich
zelfs gaarne bereid verklaart om huldigend zich voor
den troon van den zeventigjarige to buigen.
N.B. Voor de humorloozen: het gecalligrapheerde

document, dat ik voor dit artikel heb gebruikt,
is een schandelijke vervalsching.
ONS SPEELGOED

Voor het eerst van mijn Leven heb ik, links (in de
verte) van den troon gezeten, de opening der Staten
Generaal in de Ridderzaal meegemaakt. Behalve dat
enkele communisten iets in het midden brachten, dat
niemand verstond, omdat zij aanstonds door gedienstige dienders werden weggewerkt, was er geen enkele
wanklank verneembaar. Officieel is in deze bijeenkomst de Troonrede de hoofdschotel, maar wij allen
weten beter. Het gaat in de eerste plaats om ons speelgoed. Deze „Prinsjesdag" behoort tot die hoogst zeldzame gelegenheden, dat de heer Slotemaker de Bruine,
met prof. Kazemier een van de laatste publieke mannen met een zuiver geconcipieerden volbaard, zich
met een roode sjerp en een Witte broek in het openbaar durven vertoonen; dat generaal Duymaer van
Twist, dat rotsblok van de prachtigste vooroordeelen,
met een snort pudding op het vierkante hoofd binnenschrijdt, alsof er werkelijk iets ging gebeuren; dat verschillende Kamerleden zich buitenshuis wagen in een
uniform, die het midden houdt tusschen een conducteurspak en een suppoostenjas. Ons speelgoed wordt
met een zekere aandoenlijke naieveteit ten toon ge246

steld. Men ziet het maar al te good, gedurende het heen
en weer geloop tusschen half een en een, dat al deze
gecostumeerden zich inbeelden geheel in hun rol te
zijn. Men heeft zijn steek onder den arm, alsof men
daar dagelijks iets droeg; sours grijpt een met ridderkruizen beladene naar zijn dasje, waar Been dasje maar
een Roode Leeuw van Syrie hangt; men doet zoo
uitgebreid mogelijke wandelingen door de zaal, men
tracht de hand op het gevest van den sierdegen te leggen, men paradeert in schijnbare achteloosheid voor
een nichtje, dat op de rijen der genoodigden heeft
plaats genomen, en vooral: men drukt handjes, links
en rechts. Verkiezingsmanifesten zijn vergeten, intriges worden uitgesteld, scheldpartijen wachten tot de
gewone zitting: men drukt handjes. Ik heb Minister
Slotemaker tientallen handjes achter elkaar zien drukken, alsof hij verheugd was vrienden weer te ontmoeten; hij schudde langdurig aan die handjes, liet ze dan
weer wegvallen our een nieuw handje aan te grijpen.
Dat is de parlementaire democratie op haar zondagsch;
ter afwisseling van het debat een „bijeenkomst met
dames". Sours is het de kalme voorpret voor een bal
masque, dan weer de sfeer van een slecht geregisseerde
operettefilm, maar altijd is het onthullend.
Lang niet al deze speelgoeddragers zien er naar uit, dat
zij geheel zonder moeite en privaatlessen de middelbare school hebben afgeloopen; anderen daarentegen
maken den indruk, die middelbare school zeer snel te
hebben afgeloopen, maar zich verbeten te hebben
voorgenomen na de schooljaren nimmer meer te twijfelen aan iets, dat moeilijker te begrijpen is dan een
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kabinetscrisis. Enkele hoogwaardigheidsbekleeders
hebben de gewoonte hun hand schulpsgewijs om het
oor te leggen, ten teeken van een zekere parlementaire
vertrouwelijkheid, of van doofheid, of van beide. De
gezant van Japan vertoont zich met een pluim, die men
alleen bij een koning van Albanie zou hebben verwacht. De sociaal-democraten hebben de aarzelende
houding van menschen, die niet precies weten, of zij
trotsch moeten zijn op hun eenvoudig Colbert dan wel
stilletjes schuilgaan achter hun minderwaarheidscomplex.
Wat mij bij dit bezoek het meest trof, was de infantiele
toew#ding aan dit alles; de volstrekte middelmatigheid, die zich verbergen moet achter schijnsuperioriteit, meent zich niet beter te kunnen verbergen dan
door te verschijnen in ambtsgewaad. Men doet zijn
best dat ambtsgewaad achteloos te dragen, als ware
het niet in het minst een zorgvuldig voorbereide maskerade, als had het niet het onderwerp van uitgebreide
besprekingen uitgemaakt tusschen den beer en mevrouw Slotemaker de Bruine en hun kleermaker;
maar in elk gebaar van zulk een met loovertjes en
sterrenhoopen bevrachte verraadt zich die toewijding.
Hier wordt gespeeld, hier wordt Indiaantje gespeeld.
„Op een vulkaan dansen" is een te heroische term
voor deze opgewekte kindervisite voor volwassenen.
Er worden geen duikbooten onderhands verkocht,
zegt dit spelletje. Er worden geen vliegtuigen en
chemicalia verhandeld, zegt dit spelletje. Niet de
„marchands de canons", maar wij Indiaantjes regeeren
de wereld, zegt dit spelletje.
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Wie lets op de toewijding aan dit infantilisme waagt
aan te merken, of het nu toevallig democratisch dan
wel fascistisch heet, en van „speelgoed" spreekt, waar
men gaarne „symboliek" hoort, is uit den aard der
zaak een spelbreker, om niet te zeggen: speelgoedbreker. Indiaantjes zijn nooit boozer, dan wanneer
men hen in hun spel stoort.
DE NIEUWE MENSCH

Men heeft er, ondanks de ijverige bemoeiingen van
wijlen Just Havelaar, dikwijls aan getwijfeld, of er zooiets als een nieuwe mensch mogelijk kon zijn. De vraag
is ni. of zulk een nieuwe mensch door de macht der
techniek of juist tegen de macht der techniek in tot
stand zou moeten komen; en aangezien de wereldverbeteraars het daarover niets eens zijn, wil men zich
wel eens wat voorbarig in het scepticisme storten.
Immers: de nieuwe mensch bestaat reeds! 1k zelf heb
hem onlangs uit een kruising van twee „oude" menschen geschapen. Wat was nl. het geval? Op een Zondagmiddag sprak voor de A.V.R.O. te Hilversum
dr. P. H. Ritter jr. over het nieuwe meesterwerk der
letterkunde, De Cockpit van den aviateur Van Veenendaal. Aangezien het gesprokene mij niet geheel kon
bevredigen, schakelde ik met een handbeweging (mijn
gastheer had distributie) over op Huizen, waar zekere
pater Maximilianus 0. M. C. voor de K.R.O. insgelijks een boekenhalfuur verzorgde, echter over een
Tyroolsche schrijfster, Maria Veronica Rubatscher.
Maar ook dit hood geen volledige bevrediging; beide
radiodienaars spraken in gemeenplaatsen, de eene wel249

iswaar in andere gemeenplaatsen dan de ander, maar
„Huhn bleibt Huhn".
Toen nam ik mijn eerste proef met den nieuwen
mensch. Ik liet dr. Ritter een zin uitspreken en schakelde over op Maximilianus, die ik twee zinnen liet
uitspreken; daarna sprong ik weer op een passus van
dr. Ritter om vervolgens, juist bij den aanvang van
een tusschenzin, O.M.C. weer aan het woord to laten.
Het resultaat was verrassend. In plaats van twee personen, die redeneerden volgens de wetten van twee
versleten logica's, ontstond. een wezen, zoo fonkelend
van originaliteit, dat ik onmiddellijk geboeid was en
mijn experiment voortzette. Men kan er zich slechts
bij benadering een voorstelling van maken, tot welk
een geestigheden, paradoxen en logische acrobatiek
mijn nieuwe mensch in staat bleek! Perspectieven op
Tyrol uit een cockpit mengden zich met technischmoraliseerende denksprongen van een ongelooflijke
universaliteit; ik zag een nieuwen hemel en een lieuwe garde, gelijk Johannes van Patmos, en genoot zooals ik nog nimmer van een radiovoordracht had genoten; mijn nieuwe mensch, dr. Maximilianus Ritter
O.M.C. jr., deze geniale synthese uit sectarische omroepverdeeldheid ontstaan, leefde, het dorre, gesplitste „oude" had zich omgezet in een spontaan, parelend
noch-nie-dagewesenes! En welk een zelfcritiek! Dit
plotselinge herroepen van cockpittigheden in een
tyroolsch visioen, deze innerlijke contr6le, deze be-.
zinning op eigen tijdelijke eenzijdigheden! Mijn machine-mensch had meer dan mechaniek; hij had Biel,
hij sprak met gemengd Utrechtsch-Brabantsche geest250

drift in een geinspireerde taal, die sours verwant scheen
aan het extatisch lallen der groote mystieken, dan
weer zich uitputte in de gedurfdste constructies van
een modernistisch Thomisme. Zoo had ik dan, in den
letterlijksten zin in een hand-omdraai, den mechanischen mensch met een ziel geschapen, die Protestantisme en Katholicisme samenbond in een groot psychisch
verband.
Wellicht kunnen ook in de toekomst de omroepvereenigingen Tangs dezen weg de synthetische bereiding van den nieuwen mensch bevorderen; men behoeft
er het eigen standpunt niet voor op te geven, men
behoeft slechts gelijktijdige halfuurtjes te verschaffen.
Bovendien is door dit mijn experiment op overtuigende manier bewezen, dat de radio evengoed een scheppende kunst kan zijn als de film; men heeft slechts de
hoorders te oefenen in de nieuw hoor-aesthetiek en het
oordeelkundig bedienen van de knop HilversumHuizen; in plaats van de platte, „fotografische" reproductie der werkelijkheid komt nu de eigen, persoonlijke visie, de scheppingsdaad-voor-iedereen; de
universeele spreker voor alien en niemand, potentieel
uitgezonden door de Algemeen Christelijk Vrijzinnig
Katholiek Socialistische Omroepvereeniging wordt
voortaan de universeele denker dr. Anthonie van Duincoster tot Heeromasluis.
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POLITICUS ZONDER PARTIJ (Nijgh en van Ditmar, Rotterdam, 1934).
HET TWEEDE GEZICHT (L. J. C. Boucher, den Haag, 1935).
DE PANTSERKRANT, een tragicomedie van wapens, schrijfmachines
en idealen in drie bedrijven. (Nijgh en van Ditmar, Rotterdam, 1935).
BIJDRAGEN IN BUNDELS
KULTUUR EN WETENSCHAP IN HET NIEUWE RUSLAND,
artikelen door Nederlanders. (N.V. H. van Staal, Rotterdam, z.j.):
De Russische film als cultuursymbool.
ANTI-SCHUND (De Gemeenschap, Utrecht, z.j.): Stand en bevoegdheid van Is. Querido's litteratuurcritiek.*
ERTS 1 926 (S. L. van Looy, Amsterdam, 1926): De handelsreiziger;
De reporter en het asphalt.
ERTS 1927 (S. L. van Looy, Amsterdam, 1927): Het verliefde heidendom (Louis Couperus, Korte Arabesken).*
ERTS 1929 (A. J. G. Strengholt, Amsterdam, 1929): Pudowkin dicht . ..
(Analyse-in-woorden van een „filmpodem").*
ERTS 193o (A. J. G. Strengholt, Amsterdam, 193o): Het essay als litteraire vorm.
BALANS, algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930—'31.
(N.V. Drukk. en uitg. Leiter-Nypels, Maastricht, 1931): Realiteit,
fragment uit een monographie „De absolute film".*

TIJDSCHRIFTEN
DE VRIJE BLADEN
Jaargang II 1925 Afl. 4 Over Herman de Man.
5 J. W. de Boer: Ras. Het Nachttij der
Runia's.
6 De film als dramatisch verschijnsel.
10 H. van Loon: In de verstrooiing.
II Over Adwaita.*
12 Over Adwaita.* (slot)
2 Anti-thesen.
III 1926
3 Benno J. Stokvis, Wrange vruchten;
Herman Teirlinck, De wonderlijke Mei
5 Het groote ledige.
6 H. Marsman, Penthesileia.
7, 8 en 9 Cinema militans.*
10, 11 en 12 De psychologische pastorale;
A. M. de Jong, Merijntje Gijzen's Jeugd
(Flierefluiter's Oponthoud); J. Mathijs
Acket, Jacques Perk; Margot Vos,
Vlammende Verten.
1 Het opium der vormen.*
IV 1927
2 Alcohol, water en aesthetiek.
3 „Das Grabmal des Unbekannten Soldaten".
4 H. Marsman, De Anatomische Les.*
6 Het schoone masker *; Het touwkluwen
in de war (Repliek).
7 Het schoone masker II *; Terug naar
de werkelijkheid (Repliek).
8 De haat des positieven en des negatieven.*
1 o Het geval Smeding.
I Carry van Bruggen: Eva.*
V 1928
3 Waarom ik „Amerika" afwijs.*
7 Johan van Vorden, Alex' Vrouwen.*
11 De wegen.*
4 Twee methoden.*
VI 1929
5 Een Nederlandsch filmdebuut.
10 Mien Proost, Het Middelbaar Onderwijs
en andere gedichten.
12 J. van Oudshoorn, Pinksteren.
I Wij Carnavalgangers I.*
VII 193o
2 Wij Carnavalgangers II *; Emmy van
Lokhorst, Vrouwen.
3 Wij Carnavalgangers. III *
4 De moderne ketterjager.*
6 Aanklacht en heimwee.*
7 Just Havelaar en zijn tegenstanders.*
8 en 9 Het onvolkomen huwelijk.*

Jaargang VII 193o Afl. 10 Waarom ketters? *
1 Prisma of dogma? *
VIII 1931
5 Eline's gezicht; * Zoo lang er hoop is.*
6 Eline's gezicht.*
DE STEM
Jaargang VII 1927 Afl, 3 Ondergang.*
4 Ondergang (slot).*
5 Antwoord op de enquete „Waarheen
gaan wij?" *
7 en 8 De film „De Moeder".*
7 en 8 „Verdediging van de MiddeleeuVIII 1928
wen".*
2 Een Keizer van den Staat Gods.
IX 1929
2 Het Carnaval der Geloovigen.*
X 193o
7 en 8 Huizinga voor den afgrond *
1 Alie van Wyhe-Smeding, Provincialisme
XI 1931
en Rethoriek.
4 Signalen.*
5 Terug naar de Provincie.*
6 Gerekt Afscheid.*
CRITISCH BULLETIN
Jaargang 1193o Afl. 1 Jakob Wassermann, Cristoph Columbus,
der Don Quichote des Ozeans.
2 R. van Genderen Stort, Hinne Rode.*
6 Dr. H. Gerversman, Walther Rathenau,
de tragedie van den tijd.
7 en 8 „Die Frau von Morgen".
9 William Bolitho, Twelve against the
Gods, the story of adventure.
10 J. van Oudshoorn, In memoriam.
Ii The critique of humanism, a symposium,
edited by C. Hartley Grattan.
1 Ilja Ehrenburg, Das Leben der Autos.
II 1931
z Johan van Vorden, Maja.*
3 Ilja Ehrenburg, 13 Pfeifen.
5 P. H. Ritter Jr., De apologie van den
misdadiger.
2 Historische bladzijden Amerikaansche
III 1932
critiek.
3 Menno ter Braak, Politicus zonder partij
VI 1935
(onder het pseudoniem Thea Poortman).
I 10
1927 Afl. 1 Pantserkruiser Potemkin; Geheimnisse
einer Seele.*
2 Metropolis.*
3 Russische filmcultuur.*
4 Iwan de verschrikkelijke.*

1928
1929

5 Grondslagen der filmaesthetiek.*
6 Grondslagen der filmaesthetiek (slot).*
7 Jazz.*
11 Cavalcanti.*
1z De zin van rhytme en vorm in de film.*
13 L. Moholy-Nagy, Malerei, Fotografie,
Film.
16 La Coquille et le Clergyman.
19 Chapeau de paille d'Italie.
zo L. Fawcett, Die Welt des Films.
21 en 22 Tien dagen, die de wereld deden
wankelen.

FILMLIGA
Jaargang I 1927/28 Afl. 1 De aesthetiek van het filmprogramma.
2 Asta Nielsen en het scenario; De dans
om het gouden kalf (filmaesthetiek).
3 Onze tweede matinee (formed, materieel); Is de film een gemeenschapskunst?
4 Wat is democratische filmcultuur; Opmiming in U.S.A.; Jazz . . . van Cecil
B. de Mille; Nosferatu van dr. F. W.
Murnau; „Grass", story of a nation
on the march.
5 De Telegraaf en de Liga; Henrik
Galin: De student van Praag.
6 Victor Fleming: The way of all flesh
(Nader); Max Reichmann: Die Peruecke (in samenwerking met H. S.)
7 Is de film een gemeenschapskunst?;
Paul Valery en de film; Het zonnige
Zuiden; Invitation en voyage.
8 Mister Woe (Lon Chaney); Robert
Wiene: Raskolnikov.
9 Onze achtste matinee; Paul Czinner:
Liebe; Dmitri Buchowetzki: Haar Koninkrijk; „Die Liebe der Jeanne Ney"
en Ilja Ehrenburg; De films van J. C.
Mol; Jacques Feyder: Crainquebille.
10 Een jaarverslag; Fritz Lang: Spione.
11 Onze tiende matinee; A. F. Dupont:
Variete; Paul Leni: De Chineesche
papegaai; Onze wipneusjes en waasoogjes.
12 De Filmliga, de „Tijd" en het Kommenisme; Die Amsterdamerin Lil
Dagover bei Tuschinski.
II 1928/29 1 Greta Garbo als Anna Karenina;
Jacques Feyder, Therese Raquin;
Wings (Vlammende vleugels).
17

Jaargang II 1928/29 Afl. 2 Germaine Dula.c: La folie des vaillants; Jacques Feyder: Visages d'enfants; Harold Lloyd: Speedy; Socrates
en de Keuringscommissie; „Sprekende cijfers".
3 Ons tweede programma; Rene Clair
en zijn werk; Wsewolod Pudowkin.
4 Bed, Sofa, Liga, Moraal; Film te Parijs.
5 Het geval Poedowkin; A. E. Dupont:
Moulin Rouge; Joe May: Heimkehr;
De geheime Koerier; Joseph von
Sternberg: Het laatste commando;
Thomas Mann en de film; J. Raismann: Gevangenis; Man Ray: Etoile
de mer.
6 „Branding" als mislukking en als resultaat; I Jsbreker Krassin; Victor
SjOstram: The divine woman; Walter
Ruttmann: Berlin, die Symphonic
einer Grosstadt; Abel Gance: Napoleon.
7 Ons zesde programma; Abel Gance:
Napoleon; Eugen Deslav: La marche
des machines; Jean Dreville: Indiscretions cinegraphiques; Willem Bon:
Stad.
8 De stand van zaken; Joe May: Asphalt; Een openbaring?
9 en 10 Broadway Melody, Showboat,
The singing fool; De Centrale Commissie voor filmkeuring verbiedt
Raismann's „Gevangenis".
III 1929/31 1 De Nieuwe Rotterdammer, de Nederlandsche bioskoopbond en de Filmliga; Theatralia; Jeanne d'Arc, Heien,
Jardin du Luxembourg; Kantteekening.
2 Het gevaar der filmkunst en de beer
van Staveren; Josef von Sternberg:
De dokken van New-York; FilmPhotos Wie noch the; Een meening
over Jeanne d'Arc.
3 en 4 Twee apostelen; A. E. Dupont:
Atlantic.
5 Filmprogramma's in „De Uitkijk";
Alraune, De Katholieke filmgids, of:
Waar halen wij onze normen vandaan?
III 1929/31 6 De censuur te Delft; Walter Ruttmann: Melodic der Welt; Miss Rusland voor de Liga-keuring (Naschrift).

Jaargang III 1929/31 Afl. 7 De nederlaag van Ch. Dekeukeleire;
Carl Froelich: Die Nacht gehOrt uns;
Het geval: Atlantic (Naschrift).
8 Indrukken uit het Noorden; Alexander
Room: Menschenarsenaal; Love Parade
(Maurice Chevalier), Ich glaube nie
mehr an eine Frau (Richard Tauber);
Erich von Stroheim: Wedding March;
De criticus en de slet (Naschrift).
9 en 1 0 Epiloog; Het vierde Ligajaar, jaarverslag van den aftredenden
secretaris der Ned. Filmliga over
1930-1931.
IV 1931/32
1 Het phaenomeen Tuschinski. (Een
jubileum-artikel).*
2 Fritz Lang: „M".
3 De cliché-fabriek (Ilia Ehrenburg,
Die Traumfabrik).
4 Pil Jutzi: Berlin-Alexanderplatz; De
gelukkige Rene Clair.
5 R. Siodmak: Stiirme der Leidenschaft;
George Hill: Min and Bill.
6 Naar een Concertgebouw voor de
filmkunst? (Ten afscheid).*
FORUM
Jaargang I 1932 Afl. 1 Ter inleiding, in samenwerking met
E. du Perron en Maurice Roelants;
Demasque der schoonheid *; Het
luchtkasteel van de Ligt uit de lucht
bezien.
2 Demasque der schoonheid *; Een
nieuwe Rembrandt en een nieuwe
Coen.
3 Demasque der schoonheid *; Two impossible men *; Maler sehen dich
an . . . ; Desertie bij de Gideonsbende;
Zgn.*
4 Demasque der schoonheid *; Moralisten als Donquichotes *; Eckermann-herdenking.*
5 Demasque der schoonheid *; „All
men are snobs about something" *.
6 De gymnastiek der opdrachten; De
arbeider in den Taaltuin.*
7 Een studie in schaduw *; Vooroordeel
tegen Schweitzer *; „01 Mamaatjen
enz."
8 Welk vakje?*
9 Eckermann's Gesprache mit Eckermann *; Het links gerichte collectief.

jaargang

I 1 9 32 Afl. 10 Rembrandtvereering in rok.*
I I Het schrijverspalet *; Braaf, goedaardig en weerloos *; De aesthetiek
der kleermakers.*
12 In memoriam Carry van Bruggen *;
Salverda contra Multatuli.
II 1933
1 Dr Dumay verliest . . . *; Chaos.
2 Dr Dumay verliest . . . *; Sancta
simplicitas *; De tyranny verdrij-ven?
3 Dr Dumay verliest . . . *; De oudhelden.
4 Dr Dumay verliest . . . *
5 Hitler, Ebenbild des Herrn *; Dr
Dumay verliest . . . *
6 Dr Dumay verliest . . . * (slot); Boeken
en burgers *; Weer Bens bij de schilders.*
7 Prijs voor het bloemlezen; Het naspel
van Dubrovnic.
8 Psychologie van de caricatuur.*
10 Jakob Wassermann en „Die Sammlung" *; Paapsche sympathieen *; Het
mysterie van Leidschendam.*
12 Een schrijver na zijn dertigste jaar *;
Heldenvereering.*
III 1934 1 Ter inleiding bij den nieuwen jaargang (in samenwerking met de overage redacteuren).
z Pirandello in practijk; Renaissance
van het fatsoen *; Kleiner Mann, was
nun?
3 „Das unbewusste Europa"; „Das unbewusste Europa" (slotcommentaar);
„I'm no angel" — but we'll see you
again! *
4 Einstein *; De Brueghels *; Corruptie.*
5 Tactiek.
6 Cliche van den verleider (onder het
pseudoniem A. P.) De ganzen en het
Capitool; Horst Wichmann.*
8 Andre Gide en de Jordaan.*
9 In de gribbele-grabbele.
10 De jubilaris Lodewijk van Deyssel *;
Ons speelgoed.*
II De nieuwe mensch.*
12 Gesprek over den zin des levens.
IV 1935
1 De humor van Jo Spier.*
2 Repliek van den nuchteren Dionysos
(H. Marsman als moralist der poezie.)

Jaargang IV 1935 Afl. 4 Thea ter Braak-Poortman.
5 Het Instinct der Intellectueelen.*
Commentaar bij Lieven Nijland Redivivus.
DEN GULDEN WINCKEL
Jaargang XXV 1926 Afl. 3 Opmerkingen over het hedendaagsch
essay.
KRINGSCHOUW
Jaargang VIII 1929 Afl. 1 Filmhistorie en filmverbeelding.
7 Het zien van films.
1930
STUDENTEN (Kopenhagen)
I 193o Afl. 31 Hollandsk filmskunst: Nyskabelser (in
Jaargang
het Duitsch geschreven)
DE SCHAKELAAR
V 193o Afl. 20 (Couperusnummer) Couperus de leesJaargang
bare.
DE GIDS
Jaargang XCVI 1932 Afl. 2 Dionysos en Pentheus (H. W. Braun,
Nietzsche und die Frauen).*
GROOT-NEDERLAND
Jaargang XXXI 1934 Afl. 1 Nietzsche contra Freud.*
a Nietzsche contra Freud.*
DIE SAMMLUNG
I 1934 Afl. 8 Geist und Freiheit.*
Jaargang
DAS NEUE TAGE-BUCH
II 1934 Afl. 52 Emigranten-Literatur.
Jaargang
3 Zum Thema Emigranten-Literatur,
III 1935
Antwort an Andermann und Marcuse.
Ter Braak was redacteur van het Amst. Studenten Weekblad „Propria
Cures" van 2 Febr. 1924 tot 24 Oct. 1925. Hij schreef, behalve onder
eigen naam of initialen, in dit blad (ook voor en na zijn redacteurschap)
onder de pseudoniemen Scissor, K(urt) B(rennema), Murena, M. L.,
Priktol, Baron zur Waste en P. C R.
In de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" schreef ter Braak in 193o en
1931 op ongeregelde tijden „Filmreflexen". In 1932 en 1933 werkte hij
aan deze courant mee als schrijver van boekbeoordeelingen. Sedert 12
Nov. 1933 verschijnen geregeld artikelen van zijn hand in „Het Vaderland".
G. H. 's-GRAVESANDE
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