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De meester: Na regen komt zonneschijn.
De kinderen: Hoera!
De meester: Na zonneschijn komt?...
De kinderen: Regen!

AAN JEAN DE STURLER

BLOCNOTE KLEIN FORMAAT

WOORD VOORAF

Deze notities spreken eigenlik voor zichzelf. Zij zijn de uiting van een
gestoorde intellektueel, een intellektueel (het woord is op zichzelf haast een
beschuldiging geworden), gestoord door een grootse tijd. Dat de grootsheid
van deze onze tijd evenredig is aan de wijze waarop hij door politiek werd
bevracht, weet iedereen. De intellektueel van de notities dus, werd gestoord,
omdat de politiek „zich met hem bemoeien ging".
Let wel, niet hij bemoeide zich met de politiek, maar de politick zich
met hem. Hij reageerde slechts. Hij legde in notities getuigenis of van die
bemoeienis die niet van, maar tot hem kwam, en van al zijn pogingen om
zich te blijven interesseren voor andere onderwerpen, waaronder in de eerste
plaats zijn oude liefde, de literatuur.
De vorm nu die hij aani deze tenslotte passieve werkzaamheid gaf,
werkte op velen agressief. Groot Nederland, waarin deze notities voomamelik verschenen, ontving menig protest. Dat men hier met een soort tijdsdokument te maken had, ontging hen juist, die zich toch het meest verslaafd
toonden aan de aktualiteit. De geest van deze notities deugde niet, was
tegelijk tijdgeest en niet tijdgeest; de vorm deugde niet, was niet literair en
niet journalistiek genoeg, verwijderde zich te vrijmoedig van het opstel,
waarbij, onder welke naam dan ook, de nederlandse geest bovenal baat en
vrede vindt.
Het spreekt vanzelf dat iemand die notities schrij ft inplaats van opstellen, lui is. Het spreekt vanzelf dat hij zo handelt, omdat hij geen opstellen
schrijven kan. Dat hij te ongegeneerd ook met zichzelf bezig is. Dat wat hij
hier doet, eigenlik iedereen wel doen kan.
Aangezien iedereen het niet heeft gedaan, en gezien deze notities bij
hun periodieke verschijning zoveel ergernis hebben gewekt, geef ik ze hier
nogmaals en bloc. Ook dat spreekt eigenlik wel vanzelf.
E. d. P.

I

Oktober 1934. —
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Commune en elders lees ik de toespraken van het

eerste kongres van sovjet-schrijvers te Moskou, van Augustus. Het is de eerste
officiEle stap terug — of verder — van een militair proletaries sektarisme
tot een soort demokratie, altans voor de kunst. Een woord als „vrijheid"
hoeft nog niet te worden gebruikt. En het eerste idee dat men heeft is: dat
deze stap misschien nog niet gedaan zou zijn zonder de boekverbranding in
het Derde Rijk. Het zou tegelijk belachelik zijn en hoopvol: de ene razernij
kan de andere dus genezen — met de tijd?
Het kongres was ditmaal altans vol van mensen die horen wilden dat
literatuur literatuur is, en van anderen die al horen wilden dat literatuur geen
revolutie is. Wat een horizon voor antifascistiese „burger"auteurs: zal de
overal bedreigde kunst, de kultuur, Mr behouden blijven? Er zijn nog altijd
te veel politieke belangen, om zich helemaal aan deze vreugde over te geven.
Hitler-Duitsland te verslaan in de konkurrentie om de kultuur is een gemakkelike taak. Maar men kan in het Westen moeilik dupe zijn van een pseudovrijheid die in Rusland zelf al een paradijs moet lijken na de weergaloze
kultuurverkrachting door de stootbrigadiers, fabrieksmaniakken en andere
hulponderwijzers van

Rapp, na de diktatuur van een Auerbach (iemand die

alleen te slachten zou zijn, uit een oogpunt beschouwd van kultuur), na een
3-jarige zondvloed van brutale botheid en kultuurkwakzalverij, die even „histories" heten mag, helaas, als in de kultuurhistorie ongeèvenaard.

Vragen aan een verdediger der kultuur.
—

Waarom is de dichter Goemilov daarginds gefusilleerd?

—

Omdat hij meegedaan had aan de kontra-revolutie.

—

Is dat werkelik waar?

—

Neen. Hij was een grappemaker. Onder het tsarisme was hij revo-

lutionair, toen de revolutie gewonnen had was hij er meteen tegen. Toen
men hem ter verantwoording riep, zei hij: „Ik ben edelman, officier en mo11.

narchist". Zoiets stinkt van overdrijving. Hij wilde doodgeschoten worden,
hij had in al zijn verzen gezet, dat hij niet gemaakt was voor een zachte dood.
— Waarom heeft de dichter Jessenin zelfmoord gepleegd?
— Omdat hij voelde dat hij geen kontakt meer had met het proletariaat,
neen, met de boeren waar hij uit voortkwam, neen, omdat hij gewoon door
het grotestadsleven bedorven was. Hij was niet voor niets getrouwd geweest
met die malloot van een Isadora Duncan, die zijn grootmoeder had kunnen
zijn. Hij was altijd een boheme geweest, een verrukkelike bruut maar een
bruut, hij was bijna nooit nuchter, en misschien had hij ook nog een ongelukkige liefde op het laatst. Alles bij elkaar ook een grappemaker, ook niet
de ware revolutionair.
— Misschien is geen enkele dichter dat?
— Toch wel; maar hij niet. Hij was altijd te weinig gedisciplineerd.
Tenslotte is het ook mogelik dat hij zich van kant heeft gemaakt omdat hij
voelde dat zijn kunst verstikt werd, wie weet?
— Waarom heeft de dichter Majakovsky zich van kant gemaakt? Dat
was dan toch wel een echte revolutionair.
— Ja, ofschoon toch te veel... futurist ook. En misschien voelde ook
hij zijn kunst verstikken, wie weet. Alles is mogelik; al is dit niet waarschijnlik, gegeven zijn geweldig kontakt, altijd, met de revolutie juist.
— Misschien had hij ook te veel gedronken, misschien had hij ook een
ongelukkige liefde? Het is mijn bedoeling niet de revolutie verantwoordelik
te stellen; ik vraag alleen maar.
— Het schijnt dat hij altijd in allerlei vrouwenhistories verwikkeld
zat. Het is eigenlik bijna zeker dat hij zich door de vrouwen heeft laten
nekken. En dan, in woelige tijden komen naturen die voor zelfmoord bestemd zijn — anderen gaan zich daar niet aan te buiten — gemakkeliker dan
anders tot zelfmoord.

Maar Rapp is niet altijd meester geweest. Geen enkel ogenblik van de
sovjet-historie heeft eigenlik de dialoog opgehouden tussen de auteurs die
voor alles kunst wilden en zij die buiten de propaganda en de partij geen
heil zagen. Deze dialoog luidt ongeveer zo:
— Jullie vergeten dat de kunst... kunst vergt.
— Jullie vergeten dat in de middeleeuwen ware kunst voortgebracht
werd door dwang.
— Jullie weten niet wat dwang is. Die dwang was geen dwang, die
kunst was eenvoudig het gevolg van een bestaande kultuur.
— Wacht tot wij onze kultuur ook hebben gedwongen om te bestaan.
— Ondertussen maken jullie prullen. Ondertussen weten jullie niet wat
talent is. En in jullie leerlingen hebben wij bepaald geen vertrouwen.
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— Jullie zijn zelf leerlingen en navolgers van een verouderde samenleving. Jullie zijn de epigonen, wij de grondleggers van het nieuwe.
— Jullie zullen als grondleggers omkomen, als grondleggers worden
vergeten. Het nageslacht zal jullie gepruts nog onleesbaarder vinden dan wij.
Alles waar jullie recht op hebben is een klein histories plaatsje.
— Wij zijn betere revolutionairen dan jullie, wij offeren ons op voor
de nieuwe mens. Jullie kunstenaarseerzucht maakt ons misselik. En bovendien, wij vinden even onleesbaar wat jullie schrijven.
Jullie zijn zo dom dat je goede propaganda denkt te maken met
slechte boeken.
— Jullie zijn zo blind dat je denkt goede boeken te maken met wat
voorbij is.
— In de kultuur gaat niets werkelik voorbij! Juist de revolutionair is
erfgenaam van alles wat de wereld voor hem gevonden heeft en veroverd.
— Maar toch zullen wij, en niet jullie, de nieuwe mens helpen maken.
— Dat valt zeer te bezien, omdat de mens, enz.
Het zou op zichzelf boeiender zijn — of geheel te verwaarlozen —
zonder de sfeer van politieke vuiligheid die aan de afgunst alle wapens geeft:
verdachtmaking, aanklacht, bedreiging en dwang.

Formule: Pour tin individualiste, la revolution est synonyme de rivolte. Mais

la revolte ne prend pas corps que dans la masse. D'oh la tragedie de
Pindividualisme, qui doit s'incorporer dans la collectivite pour liberer
l'individu. En meme temps, 1 'individualisme meurt. (Gonely, Les Pates
dans la Revolution Russe.)
Als in de vicieuze cirkel van deze 4 zinnetjes geen enkel gaatje was om
te ontsnappen, dan betekende dit werkelik de dood van het individualisme.
En het ziet er naar uit alsof de cirkel genadeloos gaaf getrokken werd.
Maar de logika zegt: „Dat kan niet" — als in de hermeties gesloten
kamers zonder moordenaar erin, waarin toch een moord gepleegd werd. In
dit geval is wat de logika zegt opwekkender: „Het individualisme kin niet
vermoord worden". Aileen door het individualisme kunnen mensen de
dingen toetsen aan een eigen waarheid. Zonder individualisme geen kontrole;
in een werkelik kollektief akkoord zou men zdfs ophouden te voelen; men
zou niet meer bewust bestaan.
Slotsorn: zowel wie individualist als wie kollektiviteit zegt, overdrijft;
vervalst voor zijn „partir, en door ovetdrijving. Er bestaat niet een volslagen
kollektiviteit, zoals er niet een volslagen individualist bestaat: uit deze waarheid moet de verzoening komen (voor hoe lang, is een tweede vraag) tussen
twee levensopvattingen die we! bestaan.
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Op het kongres te Moskou is men gaan onderscheiden tussen „individualisme" (verkeerd, ongeveer gelijkstaand aan egoisme) en „individualiteit" (onmisbaar, zelfs voor de revolutie). Het lijkt een flauwe truc, maar
voor dit soort onderscheidingen ruimt men elkaar op; dit wijsje zou een jaar
geleden nog als alarm geklonken hebben in elk kollektief orkest.
(Later toegevoegd, uit Mimoire sur diverses manifestations de la vie
individuelle van Gobineau):

La plenitude la plus grande possible de la conscience, la sensation vive
d'etre, d'etre individuellement, d'être separement de tout le reste de la
substance ambiance, d'etre pour soi et en soi, peut seule etre admise cornme confirant la vie complete. A quelque autre stage que Pon considere
celle-ci, elle s'aperfoit en voie de formation; elle ne s'arr'ête pas, elle
monte; mais, a vrai dire, elle n' est pas; seulement, elle est en travail pour
devenir. 11 taut done chercher la vie et l'observer dans son epanouissement le plus grand connu, qui est l'individualite, et non pas dans ses
origines qui ne la fournissent pas reellement.
In de woorden en voie de formation ligt het hele drama besloten. De
kollektiviteit is nodig om te veroveren; om te ontsnappen aan het „machteloze protest van de anarchist". Maar wat veroverd moet worden is wat de
individualist predikt; is de vrije ontwikkeling van elk individu, die ook het
doel is van Marx. — Aileen, het ergste drama komt nog: het is even onmogelik dat dat ooit bereikt wordt. Daarvoor is de varieteit tussen de individuen
te groot; wie hier vrijheid, individu en varieteit zegt, zegt het tegendeel van
akkoord, van stilstand, zegt botsing. De erfzonde van de mens is misschien
dat hij individualist geboren is, hypokriet zodra hij zichzelf hierin verloochent. En dat, zoals ook Gobineau zegt, hij zijn individualiteit alleen in de
botsing merken kan.

Eindeloze toespraak van de oude Maxim Gorky, zeer „wetenschappelik" opgevat: histories natuurlik, en met een faux air van denkerschap.
Voortreffelike samenvattingen naast de grofste nonsens, vooral waar het tekort van de „burgerlike" literatuur moet worden aangetoond; de slechtheid
van de bourgeoisie moet dan blijken tot uit het sukses dat alle schelmen in
boeken hebben gehad, van Lazarillo de Tormes tot Arsêne Lupin! Het is
vreemd dat deze man voor Tolstoi een soort hyper-intellektueel was, terwijl
het Loch duidelik is dat hij een zeer middelmatige intelligentie bezit; dat hij
daarnaast doorgaat voor een kunstenaar met grote smaak. 1k heb niet een
boek van hem gelezen dat mij niet machtig heeft verveeld, dat mij ook niet
op zijn best derderangs leek van stip. (wat aan de vertalingen toegeschreven
wordt). Hij schijnt in Sovjet-Rusland onbetwistbaar „hors pair" te zijn, een
„reus", — en waarom ook niet? ik ben ervan overtuigd dat er „reuzen" zijn
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op de derde rang. Mijn kriterium van kwaliteit is even aantastbaar als iets
anders, en daarbij, waarop baseer ik „mijn" kwaliteit? Maar ik begrijp mezelf
volmaakt: ik heb Tsjechov maar naast Gorky te leggen (om Tolstoi inderdaad „hors concours" te laten), en ook hier heb ik toch nooit anders dan
vertalingen in harden gehad.
Het schijnt dat van Stalin in persoon de definitie komt: Een schrijver
is een ingenieur van de ziel. Voortreffelike formule, vooral voor een yolk
dat in organisaties en machines is opgegroeid. En toch geeft het precies ook
het tekort, of liever: de vervalsing aan. „De artistieke kreatie is niet goddelik
of mystiek, zei ook Trotsky, maar heeft toch haar eigen wetten". Voor Gorky
schijnen de genieen van de toekomstige sovjet-literatuur te kunnen worden
voorbereid als uit een broeikas. Als men ingenieur is van de ziel en bovendien zoiets als minister van de literatuur ... Hij gelooft heel erg in de
folklore, een folklore die hopelik geen schelmen, altans niet al te pittoreske,
voortbrengen zal. In menig opzicht zou zijn lezing een inleiding hebben
kunnen zijn tot zijn eigen „grootste werk" Klim Samgin, de lean-Christophe
van de sovjet-literatuur. Voorzover ik erover oordelen kan is dit boek heel
wat slechter dan lean-Christophe, dat zelf ook verre van eersterangs is.

Het betoog van Radek — tegen de vormen van de „burgerlike" literatuur ook, voor die van de „revolutie" — is handig zonder meer. Enige platitudes tegen Joyce, die hier als filmfotograaf gezien en Wiens werk naar de
objektieve waarheid getoetst wordt, verzwakken wat er overtuigend in had
kunnen zijn. Hier en daar doet deze journalistiek wat meer gebeurt wanneer
journalistiek geestdriftig wordt: ze slaat over in een mislukt sermoen. Lorsque

les pique-assiette esthetisants de la bourgeoisie nous reprochent de susciter
une etroite litterature de parti, nous leur repondons que le sommet de notre
parti est l'avant-garde de l'humanite ... Mogelik, maar niet dat van de kunst,
noch van de kultuur. De belofte moet hier in de plaats treden van wat er
niet is, men krijgt weer een wissel op de toekomst.
De volgende argumentatie — blijkbaar op de estetiese waarde van „klassieke" vormen afgestemd — is rustigweg potsierlik: Nous dêclarons aux

gcrivains esthetisants ... qu'ils ne trouveront pas dans le monde capitaliste des titres pareils aux statues antiques. La revolution du proletariat, elle,
a olója forme des centaines de milliers d'hommes dont chacun est digne du
ciseau de Phidias ou de Michel-Ange. Men ziet de komende schoonheidskoning voor zich, Mr. Universe, in gewone doen stootbrigadier.
Het stuk eindigt dan ook op de joviaalste manier met de verzekering
dat het beste van de wereldliteratuur ... se rangera sous le drapeau de

Marx, Engels, Lanine et Staline, car seul ce drapeau menera l'humanite a la
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victoire. De vlaggen van de literatuur geven helaas altijd een slechte literatuur en zelfs een literatuur van vlaggen. Kameraad Dinges wordt hier gemakkelik de konkurrent van een DerouRcle.

Zeer intelligent stuk van Boecharin over het socialisties realisme (dat
een soon staatsvoorschrift geworden schijnt). Het mag eenzij dig zijn, het is
tevens verzoenend en overtuigt door het begrip van wat een kunstwerk is,
iets dat in het betoog van Radek pijnlik ontbrak. De manier waarop Boecharin zijn syntese maakt van realisme en romantiek, van het recht op dromen
en de wil de wereld verder te veroveren, van lyrisme en zin voor deze aarde,
d. w. z. van poezie en van een metode die niettemin is l'ennemi de toute
transcendence, de toute mystique, de tout au-delel idealiste, is vol subtiele
denkkracht. Er is maar een vijand, voor zover ik in dit stuk zien kan: het
socialisties realisme is anti-individualisties. Het is overigens vol belangstelling
voor de ontwikkeling van de persoonlikheid, die juist door het kollektieve

a la
bourgeoisie qui disait: l'individu, le communisme repondra: l'homme.) Hier

bewustzijn rijker zal zijn dan ooit. (Jets dergelijks ook bij Malraux:

gaat het dus weer tegen het individualisme dat niet alleen egocentries, egotist
is, maar meteen egoist in de grofste betekenis. Ik heb moeite mij met deze
opvatting te verzoenen; het komt mij voor dat ze nook de mijne was, —
maar misschien vergis ik mij. Stendhal noemde zich egotist, was ongetwijfeld
individualist, geloofde niet aan cette nouvelle superstition: le bonheur du
plus grand nombre. De laagste manifestaties van burgerlik egoisme te vereenzelvigen met individualisme (woord dat voor ettelike interpretaties open
blijft) lijkt mij oneerlijk; precies overigens als die subtiele onderscheiding
„individualiteit", door het kommunisme eerst verworpen, nu weer als on•
misbaar ingelijfd. Er is geen „ik", hoezeer ingelijfd dan ook, dat zich niet
in meer dan voldoende mate tegenover de kollektiviteit stelt, al zou het zich
in de kollektieve gemeenschap verrijken (wat ik principieel niet betwisten
wil); er is geen bewuste „individualiteit" die niet duidelik „ik" zegt. De
persoonlikheid bij Boecharin, de mens bij Malraux lijken mij niet onverzoenlik met het individu bij Stendhal — het enige wat hier in de weg staat
zijn de politieke wachtwoorden van deze tijd.
Het kongres van Moskou heeft op dit gebied toch een belangrijke itappe
afgelegd: leve de individualiteit (of de persoonlikheid, of de mens). Zelfs
de psychologie in de roman, door zoveel. „marxistiese" schrijvers tot dusver
met frisse moed veracht, kan er bij winnen, en Malraux heeft de moeilikheid
hier op een werkelik „politieke" manier overwonnen, door in Moskou te
verklaren: Le refus du psychologique, en art, mene au plus absurde individiudisme. Car tout homme s'efforce de de penser sa vie, qui ll le veuille ou
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non; et le refus du psychologique signifie concretement vie celui qui aura
le mieux pense sa vie, au lieu de transmettre son experience aux autres, la
gardera pour lui.
De chinese, japanse, spaanse delegaties vertellen prachtige voorbeelden
van revolutionaire moed; men voelt hier zoveel bewondering dat de vraag
niet opkomt: „en hoeveel talent?"
De delegatie van de Kirghiezen, meen ik, is ontroerend: — Men heeft
ons gezegd dat wij alleen mochren dichten over het Vigjarenplan. Het Vijfjarenplan heeft ons een huis gegeven, en onze dichters hebben het nu van
alle kanten bezongen. Wij komen u vragen: geef ons nog een huis, opdat
onze dichters verder zingen kunnen ...
Het is poezie, en geen grap.

Een geEmigreerd duits schrijver verklaarde mij dat hij de „draai naar
rechts" van het kongres in Moskou zeer afkeurde, want het gaat in deze tijd
nog lang niet om kunstwaarden, het proletariaat wordt op deze manier bedrogen, enz. (zoals j. G. zei: „Het wordt een mooi weer spelen met de kultuur tegenover het proletariaat, terwijl het voor het proletariaat zelf nog heel
slecht weer blijft.") Het beste duitse boek van het afgelopen jaar, lichtte hij
toe, was Auf der Flucht erschossen van SchOnstedt, dat als literatuur beschouwd zeer matig was, — zeer matig ..., herhaalde hij meditatief.
— U verkiest het proletariaat dus te bedriegen in de kultuurwaarden,
zei ik. Want u zult later verplicht zijn te verklaren dat alles wat voor goed
is doorgegaan in werkelikheid slecht was. Dit is doodgewone zwendel voor
mij, die mij niet op humanitair of politick standpunt stel, maar op dat van
de kultuur.
— Ach! zei hij, wij verstaan elkaar niet! (Zoals E. D. zei, in een soortgelijke diskussie: „Ik vind uw standpunt nzonsterlik intellektueel".) — Inderdaad, zei ik, en ik wil u in dit opzicht alleen maar niet verstaan.
Ietwat later: — Die jongen, zei hij (over Van der Lubbe sprekend),
was opgevoed in proletariese kringen, maar had natuurlik toch een geheel
eigen aard ...
— Werkelik?
— Ja, want daar zijn de omstandigheden, maar daar is natuurlik ook
de eigen aard. Ilc ben niet z6'n domme marxist als u misschien veronderstelt;
misschien kunnen we elkaar toch nog wel verstaan.

De reden waarom Poesjkin, naast Tolstoi, tot het grote voorbeeld werd
voor de sovjet-schrijvers, is allerminst mysterieus: het gaat er immers om de
schrijver te vinden wiens taal ha best tot leermiddel dienen kan. Zoals

Tolstoi tot Gorky zei: „Ik weet niet meer wat men tegenwoordig voor verzen
schrijft en voor wie ze geschreven worden; leer klare verzen schrijven van
de klassieken." Maar het was Tolstoi die dat zei, iemand wiens stiji zelf
zozeer als voorbeeld dienen kan, dat het meer dan gevaarlik wordt: wat blijft
er over van de kleine talenten die zó sober hebben leren schrijven, en dan
denken dat ze er als kunstenaar zijn, en totaal vergeten hebben welke inhoud
er ook nog kwam uit die persoonlikheid? Ik weet toch nog hoe ik mij, nu
bijna tien jaar geleden, ergerde aan de straffe moedwilligheden die ik in
Tolstoi's Wat is kunst? tegenkwam, en waarvan mij is bijgebleven het Droogstoppel-kommentaar op een vers van Verlaine, het „gezond verstand" dat
protesteerde tegen La neige incertaine — Luit comme du sable (wie had nu
ooit sneeuw gezien die op zand leek?) en dat eenvoudig dol werd toen het
ook nog horen moest van een maan die van koper was: La lune est de cui-

vre — Sans lueur aucune ...
Maar een grote persoonlikheid kan tot in zijn beperking gelijk hebben;
en dat niet alleen: achteraf merkt men dat die beperking nog heilzaam was
ook, voor de schare of voor zichzelf nog zoekende, maar verwante, genialiteiten.
Ik zei tegen J. L., die het kongres in Moskou had meegemaakt en mij
bekende dat hij nu werkelik niet meer wist hoe hij het had, dat het nu wel
leek alsof alles een kwestie van vorm was geworden, en dat hij tot dusver
nooit aan dergelijke problemen gedacht had, maar zich altijd afgevraagd wat
„de jongens" nodig konden hebben: — Houd je dan maar aan de eenvoud
van Tolstoi. — Wat zou over die eenvoud eindeloos te praten zijn!
In dat gesprek kwam het mij voor dat een arbeider die niet in staat zou
zijn Tolstoi te begrijpen, gewoon ongevoelig was voor literatuur, en waar
duizenden gelukkig kunnen leven zonder literatuur leek mij dit niets erger
dan dezelfde ongevoeligheid bij een burgermevrouw. In werkelikheid was
ik natuurlik alleen dupe van mijn neiging om als schrijver elk kompromis
te ontgaan; ik vergat dus de kleine bizonderheid dat men misschien ook nog
Tolstoi zou moeten zijn.

November. — Kijk waar hij zit.
De enquête over „overschatting of onderschatting in onze literatuur",
gehouden door Het Vaderland, en die over het algemeen niet al te boeiend
werd beantwoord, heeft mij hier en daar toch met onverwachte scherpte bijgelicht. Zo weet ik nu dat de heer Van Duinkerken liever Dirc Potter, Coornhert, Spieghel en Roemer Visscher leest dan de „overschatte opstandigen"
van deze tijd: wie? Slauerhoff of Jo van Ammers-Kiiller? Bovendien weet
ik nu dat de heer Van D. zich verbeeldt ook nog te kunnen uitmaken dat
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deze Potter etc. beter schreven, wat op een bewijs van arrogante betweterigheid neerkomt.
De heer Defresne (die zich, volgens getuigenis van de deskundige
Scholte, van een middelmatig auteur tot een eersterangs-regisseur heeft ontwikkeld) reageerde per telegram: Heb antwoord eindeliik gevonden: die
schrijvers worden overschat. Dat hij deze banaliteit voor een vondst en deze
stommiteit voor geest houdt is het minst onthullende; de mise-en-scene van
het telegram dat ervoor gebruikt werd onthult gelukkig ook nog welk soon
kunstenaars hij zeker niet onderschatten zal en welke „kreaties" zijn toestand
prefereert.
Maar alles wordt overtroffen door de als gewoonlik even pertinente als
gracieuze samenvatting van M. Nijhoff. Deze roept in weinig regels een zo
verrassend beeld van de wereldliteratuur op, dat ik er wel bij moest „contramediteren".
Alle eersterangs schrjjvers, zegt Nijhoff, worden in Nederland onder-

schat, die tweederangs schrijvers worden er overschat. Daar is inderdaad een
zekere .ftelselmatigheid in.
Een stelselmatigheid zelfs die wellicht uiteraard en overal onvermijdelik
is, ...maar hij gaat voort:

De vraag wordt thans deze: wat is een eersterangs schriiver? Het is een
schrriver die verdwenen is in zijn werk. Dante is de wandelaar in de Divina
Commedia. Shakespeare is de secretaris van Hamlet en Coriolanus. Multatull
is Max Havelaar. Willem „die Madok maakte" is Reinaert de Voss
Dat Willem die Madoc maakte Reinaert zou zijn en Shakespeare alleen
de sekretaris van Hamlet, is een klakkeloze bewering die ik tienmaal om- en
omgedraaid zou willen zien, voor ik er een wooed van geloofde 1 . Rousseau
is, als Nijhoff mij geloven wil, op deze manier de sekretaris van zijn eigen
verleden en Homerus is Odysseus met een werkelik ergerlike zelfvervuldheid:
het kan niemand iets schelen wat hij in allerlei grotten wist te vinden en of
zijn vrouw hem bedroog of niet. Dante is een „wandelaar" die onbehoorlik
veel persoonlike avonturen noteert: die te veel flauw valt, verloren geliefdes
ontmoet, enz. enz., om in zijn werk verdwenen te zijn; het voorbeeld is —
vooral naast de onbekende Willem die eer Nijhoff hem ontraadselde alleen
maar Madoc maakte — werkelik opvallend slecht gekozen.
Maar het komt er misschien alleen op aan, te verkondigen dat Dante
en Shakespeare groter schrijvers waren dan Multatuli en genoemde Willem,
hetgeen jong en oud met ongeschokt gemoed zal kunnen toegeven. Het faciele opstellen van Dantes en Shakespeares als „eersterangs-schrijvers" is
tegelijk het doorzichtige bedrog waarmee men slecht redenerend gelijk
1 Ik neem aan dat de draai van slecht naar goed bij de opmerking over Multatuli
plaatsheeft. Want dat Multatuli behoren zou tot de auteurs die zich in hun werken
verbergen - zij het dan in Max Havelaars - lijkt mij zelfs voor Nijhoff te gezocht.
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tracht te krijgen; want op deze voet hebben de verenigde Nederlanden niet
lin „eersterangs-schrijver" opgeleverd, hebben wij misschien 3 of 4 „tweederangs-schrijvers", nog geen 12 „derderangs-schrijvers", enz.

De tweederangs schrijver schrijft bespiegelend of weerspiegelend.
(Voorbeelden van mij: Plato, Ruusbroec, Erasmus, Montaigne, Bacon, Diderot, Nietzsche enz.). HU brengt hoogstens een portret voort of een vaag

gezoem van leven. Hij blijit zelf belangrijk. Hij doet wat Kloos zegt: hij
laat den mensch sterven, opdat de kunstenaar leeft. Maar hij laat niet den
kunstenaar sterven opdat het kunstwerk leeft.
Dit laatste is kenmerkend een van die kwasi-diepzinnige trekjes van
Nijhoff, die mij altijd onnozel zijn voorgekomen 1 . Wat Kloos zegt komt
n.l. heel aardig overeen met wat Nijhoff zijn eersterangs-schrijver voorschrij ft:
immers, wat in het kunstwerk verdwenen zou moeten zijn is (volgens zijn
eigen logika) niet de kunstenaar, zonder wiens voortdurende aanwezigheid
van het hele kunstwerk niets terecht zou komen, maar juist de mens, de niet
volmaakt tot kunstenaar geworden persoonlikheid. De mens die ook nog de
kunstenaar laat sterven „opdat het kunstwerk leeft", is iets als een foetus die
met zijn navelstreng zijn pasklaar genie bestuurt, d. w. z. een uitvinding voor
na het literaire souper.
Maar misschien word ik te somber en ontgaat Nijhoff's literair credo mij
helemaal. Volgens zijn kriteria kan men n.l. ook een rijtje bijeenbrengen van
eersterangs-kunstenaars die zozeer in hun werk wisten te verdwenen, dat
men ze meteen boven Multatuli kan stellen: de Schartens, Van Hulzen, Van
Eckeren, Ina Boudier-Bakker, mevrouw Szekely-Lulofs, mevrouw Emmy van
Lokhorst en mevrouw Zoomers-Vermeer. Ik twijfel bij een vernuft a la

Nijhoff aan niets meer, dus ook niet dat hij al deze auteurs, plus enige
anderen die ik alleen uit plaatsgebrek weglaat, niet grievend ondersahat vindt.
Voor de goocheltoer van „A. zit niet in zijn werk en toch weer wel en B. zit
er wel in en toch zie je hem niet", is ook na dit alles ampel gelegenheid. Er
zijn zelfs schrijvers die meer in de Pen-Club voorkomen dan in hun werk,
en of dit niet weten Of op die grond aannemen eersterangs-schrijvers te zijn.

Door welke dwaasheid kwam ik ertoe die brusselse verzekeringsagent
(genaamd Cesar Bondroit!) te vragen wat hij liever zou zijn geweest, een
Trotsky of een Lowenstein?
Dat is moeilik te zeggen, overwoog hij: de een is verbannen en de
ander is uit de vliegmachine gevallen. Bijgevolg ...
I Ander voorbeeld: Awater schijnt van „awatara" te komen ; het is duidelik dat
Nijhoff bewondering verwacht voor dit gedurfd vernederlandsen, zoals hij de historiese
hutspot van zijn Vliegende Hollander aanvaard wenst als een door hem via de poezie aan
Nederland geschonken legende. In werkelikheid wekt het woord twee gedachten : „Hij
heeft het awater", of: „Hij watert niet meer, hij is awater".
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Het was voor mij zo bliksemend onverwacht, dat ik met stomheid stond
geslagen.

December '34. — In De Nieuwe Kern, „socialisties maandblad voor
politiek, kultuur en wetenschap", waarvan ik twee proefnummers ontvang,
staat een rubriek Cultuurspiegel, waarvan de verzorger boze woorden spreekt
over Theun de Vries, Helman, Jef Last „en hun soortgenoten", welk laatste
toevoegsel in dit verband vaag is. Men zou geneigd zijn hem gelijk te geven,
als men niet vreesde voor zijn positieve waarden, als men daarvoor — ik
bedoel voor het minderwaardige daarvan — niet een al te zekere garantie
vond in zijn stijl, in het soort kultuur dat zich door zijn toon en redeneertrant
verraadt. Hij drukt zich natuurlik vol verachting uit over „kleinburgers",
zoals iedere half Bakken fascist, nazi, kommunist, socialist, royalist dat tegenwoordig doet als hij bedoelt wat hij meestal zelf is, maar wat hij in andersgeoriEnteerden heftig wenst uit te bannen. Het geval Helman-De Vries is
beschamend, niet voor die twee jongens, die het misschien niet eens zo kwaad
bedoelen en die alleen maar een flink pak rammel nodig hebben, opdat ze
goed begrijpen dat bepaalde onderwerpen niet op een vlegelachtige wifze
behandeld kunnen worden, enz. — zo luidt deze taal, die met de Kultur van
de S. A.-held schijnt te zijn besmet, d. w. z. met die van de rabiat gewordene
Kleinburger bij uitstek. Zou de redaktie van De Nieuwe Kern verwonderd
zijn wanneer, beoordeeld vanuit een zeker kultuurpeil, haar kultuurspiegelaar
weinig overtuigend blijkt? Men zal mij niet van sympatie voor Theun de
Vries verdenken, maar en hij en Helman vertonen soms meer kultuur in een
zin die zij schrijven dan deze kultuurspiegelaar „en zijn soortgenoten" zullen
vermogen te vatten, wanneer zij lijken op het proza hier geciteerd. Zij
schijnen van de overtuiging uit te gaan dat wanneer een paar bulkende idioten iemand „een flink pak rammel" toedienen, de kultuur meteen aan hun
kant staat. De poenigheid en de idiotie van deze overtuiging kunnen alleen
overtroffen worden door het in toepassing brengen ervan; een poenigheid en
idiotic die door geen ortodoxe schoolmeesterij en wegwijsheid gered worden,
helaas, omdat Marx — zelfs ortodox gezien — toch werkelik iets anders is
dan een kultuurdrager die schrij ft en denkt als eon stalknecht. Het moest
weerzinwekkend zijn voor ieder behoorlik kommunist om in zijn voorlichters
„geesten" aan te horen voor wie Mein Kampf van Hitler het kultuurwonder
van de eeuw zou zijn, gesteld dat het geschreven was door een partijgenoot.
Een mij bekend kommunist, op het politiebureau gevraagd met wie hij placht
om te gaan, antwoordde zonder aarzelen: — Met mensen van een geestelike
aristokratie. — De kommissaris was er verbaasd over; ten onrechte. Lieden
als deze kultuurspiegelaar zouden hem weer gelijk geven.
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II

1935. — De naar algemene waarheden, geldigheden en wetten strevende intelligentie van H. brengt mij in verwarring wanneer ik zeg dat ik een Rus
heb ontmoet die een zwetser was en wanneer hij mij laat zeggen: een Rus is
een zwetser. Op een ander ogenblik, gesteld dat ik zeggen zou dat ik seen
vriendschap heb voor X. die mij voor een zwetser schijnt te houden, zou hij
in staat zijn mij uit te leggen dat ik mij vergis, omdat X. alleen bedoelen kan
dat, waar alle mensen min of meer zwetsers zijn, ook ik daartoe gerekend
mag worden.

De Eeuwige Terugkeer was voor Nietzsche een ramp; met doodsangst
in zijn stem vertelt hij Overbeck zijn „geheim": — Denk je in, jij en ik
zullen eens, precies zoals nu, in deze zelfde kamer zetten. — De ramp lag
blijkbaar in de mogelikheid deze herhalingen ineens te beseffen. Praicties
lijkt mij het ongenoegen gering: of men zou het vermogen moeten hebben,
niet alleen om zich te herinneren wat eens gebeurd was, maar om op een
bepaald ogenblik, na ontelbare komplete levens, zich de repliek van dat
ogenblik nog precies voor te stellen; en alles wijst erop dat zoiets tot het
prakties onmogelike behoort. Als de ik die mijn ik voortzet, niet meer precies
mijn ik is, welke ramp kan zijn herinnering dan voor mij zijn? Wat kan hij
zelf nog voor mij zijn of ik voor hem? 1k ben zelfs de ik vergeten die in
mijn wieg te keer ging om redenen die ik nooit geweten heb.
Hoe ik er ook mijn best voor doe: het lezen van kranten is mij onmo.
gelik, misschien omdat het voortdurend zich schrap zetten tegen een overmaat van leugens-in-het-klein het vermoeiendste is wat een lezer doen kan.
Met de opbrengst van dat alles: de leugens-in-het-groot, komt men gauwer
klaar, — en dan, die zijn soms al te niet gedaan tegen dat men zich ervoor
gaat interesseren.

E. zegt: — Het gevaar van wonen in Holland, schrijven voor Holland,
is: dat men iedere kleine nuance, die men elders met enkele woorden kan
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aanstippen, daar in een uitvoerig betoog moet of doer, wil men begrepen
worden. Men komt er op den duur toe kleine vondstjes aan te zien voor
belangrijke waarheden. — Inderdaad, zelfs het dynamiese temperament van
Multatuli is er niet aan ontsnapt; geen enkel hollands schrijver. Men ontkomt
niet aan de accoustiek van de zaal waarin men spreekt.

Wat de schoolmeesters op het gebied van de „zuivere roman" voorstaan, waar zij eigenlik altijd aan denken, ook als zij het niet weten, zijn de
voorbeelden van Madame Bovary en Anna Karenina. Natuurlik hebben zij
ook een roman als Le Rouge et le Noir aanvaard, maar dit voorbeeld beantwoordt niet aan hun eigenlike verlangens, een roman in een stijl van
memoires is tOch niet voor hen gemaakt. De roman-formule in Le Rouge et
le Noir komt van Walter Scott; de stijl van memoires uit de 18e-eeuw; de
psychologie van Les Liaisons Dangereuses.
Het is nuttig na te gaan uit welke ingredienten een volkomen nieuw
boek bestaat, zoals het nuttig is door data vast te stellen hoe rommelig onze
kijk op een bepaald tijdperk zijn kan. Zowel Julien Sorel als Rastignac hebben
Napoleon voor zich uit zien zweven, — zoals later Raskolnikov. Maar Julien
Sorel ontstond 5 jaar vO6r Rastignac, en op het ogenblik dat Le Rouge et le
Noir verscheen (1830), onderging Balzac niet minder dan Stendhal de uiterlike invloed van Scott. Sue's Mysteres de Paris is 20 jaar ouder dan Les Miserabies, maar Les Miserables (1862) is dan ook een laat gekomen roman,
wanneer men Hugo in het verband van zijn tijd ziet; Balzac was toen al
10 jaar dood. Toch verscheen het 4 jaar v6Or Schuld en Boete, de eerste van
Dostojevsky's grate romans.

Ik ben niet zo gevoelig als misschien zou moeten voor de grote franse
boeken van deze tijd (La Condition Humaine uitgezonderd). Celine ergert
mij meer dan dat hij mij overtuigt; er is een soort Gratie van de Duivel nodig
om — zelfs als men „anarchist" is — het leven zo zwart te zien en er steeds
maar over te praten, met dat geborrel van een teepot die overkookt. Le Chant
du Monde van Giono, zijn beste boek volgens velen en door mij in Bretagne
Loch wet met bewondering gelezen, deed mij voortdurend denken aan De
Woudloper van Gabriel Ferry, naverteld door Claude!.

P. M., voor wie de kwaadsprekerij een middel is om zelf nog te bestaan,
volgens H. — Hij komt bij mij met de een of andere leugen om wat geld
los te krijgen, soms vertoont hij daarvoor een telegram: hij kan in een ander
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oord een millioen ontvangen als hij nu het geld maar krijgt voor de reis. Hij
krijgt geen geld, maar wel drank. In het begin doet hij bij elk nieuw glas
angstige vragen: of hij er mij werkelik niet van priveert. Langzamerhand
voelt hij zich warm en behagelik worden en steekt zwijgend zijn hand met
het glas uit als het weer vol moet. Vanuit deze zelfde warmte begint hij dan
kwaad te spreken over alle mensen die wij kennen, over wederzijdse vrienden
ook. F. is altijd een puber gebleven, en bovendien een bourgeois; V. is een
woordenmolen, hij is altijd bang als hij V. om een inlichting moet vragen,
want dan krijgt hij er een kaart bij van de hele stad; H. is natuurlik iemand
van betekenis, maar er is heel wat humbug in het personage dat hij van zichzelf gemaakt heeft. Zijn boek, dat op mijn tafel ligt, is bovendien opperZie Bens het verschil tussen jou en
vlakkig. Op dit punt gekomen zeg ik:
mij; jij vindt het oppervlakkig en ik vind het diep. Hij schudt het hoof d,
staart, steekt dan de armen in de lucht alsof hij zeggen wil: Nu ja, als je
zoiets nog diep vindt! — Maar het is mij duidelik, zeg ik, wat het meesterHij begrijpt mij onmiddelik en vult
werk is dat jij zou willen hebben.
Natuurlik; wit papier!
zelf met een hoonlachje aan:
De volgende dag komt hij bij H., zegt dat hij zijn boeken zeer bewondert, vertelt over een dienst die C. hem bewezen heeft, vervolgt dan: Hij
is werkelik erg sympatiek, C. Hij is absoluut betrouwbaar. Jammer dat hij
wat kleinzielig is. — H. geeft te kennen dat de draai van het gesprek hem
niet bevalt; hij haast zich dan te zeggen: — Ja, ik neem nu „kleinzielig" in
Enfin, ik bedoel: C.
een bepaalde betekenis. — H. zwijgt. Hij vervolgt:
is niet D. — H. geeft dit toe; hij vervolgt: Ofschoon, wat D. betreft, er
zijn gevallen, weet je, waarin hij toch ook niet... — H. zegt dan: — Het is
nu wel genoeg.

Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan (in de parijse krant). —
Een oude heer van 65, ingenieur, komt op een avond thuis en heeft zich te
bed begeven, als hij gerucht hoort in zijn spiegelkast. In het donker gaat hij
crop af, als de deur ervan opengaat en hij gemitraljeerd wordt door revolverkogels. Hoewel hij zich getroffen voelt, grijpt hij een kavaleriesabel van een
wapenrek boven zijn bed en om zich heen houwend gaat hij het gevaar te
lijf. ()peens een schreeuw: een vrouwestem! Hij herkent die als van een exmaitresse, een weduwe van nu 61, met wie hij 3 jaar geleden gebroken had.
Zij houdt niet op met schieten en zijn sabel knapt in twee, misschien door
een kogel geraakt; hij werpt zich op haar (het blijkt later dat zij geen kogels
hij woont op
meer heeft), zij worstelen, en hij drukt haar het venster uit
de tweede verdieping vanwaar zij met groot geraas op de binnenplaats
terecht komt. Zij wordt met een kapot bekken en een opengehouwen wang
naar het hospitaal vervoeni; de andere duellist vindt men binnen op de vloer-
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mat, helemaal buiten adem en met een kogel in zijn schouder. Hij wordt
naar hetzelfde hospitaal vervoerd; zij liggen daar nu vlak bij elkaar.
En het mooiste nu: men vindt in de kast de resten van een koud maal
dat de dame daar al wachtende tot zich genomen had. En zij had twee revolvers bij zich! 61 jaar, twee geladen revolvers en een pic-nic in een spiegelkast. Als , de surrealisten het verzonnen hadden...

Nog meer uit de kraut. — Een oude arbeider is op een avond bezig in
de keuken hout te hakken, terwijl zijn vrouw ziek in bed ligt. Zij vraagt hem
haar een kop warme melk te brengen. Hij doet het, de melk is niet warm
genoeg. Hij gaat naar de keuken terug, warmt gedwee verder op, komt weer
bij haar; de melk is nu natuurlik te warm. Hij gaat weer naar de keuken,
komt met zijn biji terug en slaat haar op bed de hersens in. In de kroeg beneden drinkt hij een „quart de rouge" en zegt dan tot de kroegbaas: — Ilc
heb dorst gekregen, want ik heb daarnet mijn vrouw met een biji doodgeslagen. — En tot een andere arbeider: — Je mag blij zijn dat je er niet bij
was, want toen ik eenmaal begonnen was kon ik gewoon niet meer uitscheiden.
Toen hij de kroeg weer verlaten had kwamen de anderen tot bezinning,
dachten dat het wel eens waar zou kunnen zijn en belden de politie op. Het
lijk werd gevonden, de oude arbeider gearresteerd. Op het politiebureau vertelde hij het gebeurde met de grootste soberheid en besloot: — V' la comment
ca s'est passé; y a pas de quoi faire un drame.
Het bewonderenswaardige hiervan is niet alleen dat hij de taal haar
oorspronkelike betekenis teruggaf in de woorden „un drame", maar dat hij
van een werkelike bescheidenheid moet zijn geweest in de „comedic humaine".

Febr.— Ter Braak en Marsman bestrijden elkaar in Forum over poezie,
en het lijkt mij — ditmaal buitenstaander — volkomen nutteloos. Wij
hebben vroeger eindeloze debatten gevoerd over wat meer waard was, ook
in de poezie: de persoonlikheid van de poeet of de schoonheid van het poeem.
Wij hebben toen ongeveer vastgesteld dat een schoon gedicht van een epigoon
vrijwel waardeloos blijft, en het was tenslotte niet eens een zo machtig resultaat, maar in onze literatuur had het zijn nut. Het debar gaat nu om iets
anders: is een „sierdichter" een dichter van betekenis of iemand die zijn
„roes" te zeer au serieux neemt? Is Ter Braak, die zich minachtend over deze
„roes" heeft uitgelaten, *el tot oordelen over poezie bekwaam?
De advokaten gaan elkaar met citaten uit Nietzsche te lijf; en Ter Braak,
die het laatste woord heeft, stops Marsman de mond met een welgekozen
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citaat, d. w. z. stopt Nietzsche de mond met Nietzsche, wat wet het gemakkelikste is wat iemand doen kan die een komplete Nietzsche in zijn boekenkast heeft staan: Alle citaten van Nietzsche tegen Nietzsche zijn waardeloos.
Men kan uit Nietzsche alles halen en alles bewijzen, niet alleen pro en contra
het nazisme, maar ook pro en contra de poaie.
Blijft de roes. Zonder roes geen kunst, heeft Nietzsche zelf vastgesteld.
Bravo!. — aangezien het een ictioot standpunt zou zijn Nietzsche kunstenaarschap te ontzeggen, mag men aannemen dat hij voortdurend de roes heeft
beleefd. Er is zeker zelfs een roes van het denken, zonder welke men slecht,
d. w. z. banaal denkt, zoals er een roes van het dichten bestaat. Het gescherm
met Dionysos laat ik (ondanks Nietzsche) liever buiten beschouwing: dit
over en weer ingeroepen patronaat is mij te goddelik in een diskussie waarbij
iti van de strijders ons altans uitnodigt te twijfelen aan de goddelikheid van
de roes, of van de poezie.
Ter Braak verklaart dat hij geen pleidooi tegen de roes (en voor de
nuchterheid) heeft willen houden, maar voor de roes, indien die roes dan
maar als zodanig erkend wordt — en ik voeg hieraan toe, wat ik ook uit zijn
vorige uitingen heb menen te mogen opmaken: ... en als niet zoveel zaaks.
Net probleem wordt dan wel kinderlik eenvoudig: de roes heeft niets
goddeliks, men wordt er alleen maar een kunstenaar; of een dichter (ik voeg
erbij: of een denker) door, zoals Nietzsche, of zoals Jan Engelman. Binnen
de roes, erkent Ter Braak Engelman graag. Des te beter! want Engelman's
gedichten niet te erkennen als superieure roesvoortbrengselen zou zijn positie
verzwakken, en die van Marsman versterken waar deze meent dat Ter Braak
inzake poezieroes analyseert wat hij niet kent.
Ter Braak heeft geschreven: Waarom zou iemand zijn toevlucht nemen

de poizie als het niet was dat hi) er zjn goede redenen voor had zich niet
in proza uit te drukken? Er staat: zijn goede redenen. Niet: zijn slechte rede-
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nen. Ter Braak heeft deze redenen, achteraf beschouwd, dus werkelik als

toed bedoeld.
Men had zoveel niet durven verwachten, en de konklusie lijkt mij dus:
Oat Ter Braak volstrekt niets kwaads van de dichter heeft willen zeggen, en
dat iedereen verkeerd gelezen heeft die in zijn uitingen over de roes jets minachtends meende te bespeuren. Deze konklusie is mij een pak van het hart.
Zelfs als Ter Braak nu nog zou komen verklaren dat hij Nietzsche (en diens
roes) tech boven Engelman (en diens roes) blij ft stellen, is er nog niets mis,daan, alles welbeschouwd.

Wie zijn leven verliest, zal zijn leven vinden is eenvoudig een recept
voor vermindering van eisen en van trots. Zodra men de duisternis van de
blinde aanvaardt, kan men verrukt zijn als er nog wat schemerlicht komt;
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zodra men zich te slecht acht om het geringste te vragen, kan men zich verbazen dat men altijd nog wel iets krijgt. Dit is misschien een diepe waarheid;
ten hoge is het allerminst.

Jn een gesprek met R. over zijn vrouw: Sommige vrouwen zijn als
was; je eigen warmte komt emit terug, als je ze zo lang gekneed hebt dat ze
,een klein beetje zijn gesmolten.

H. vertelt een anekdote over B. en Raymonde A. in een auto op weg
-mar Marseille. Raymonde, aan het stuur, overrijdt een hond. Een beetje
verder bijna nog een hond. Schreeuwt dan tegen de eigenaars van de hond
— boeremensen — om haar ongenoegen te luchten; de mensen antwoorden
iets van „stik". Zij laat de auto stoppen en scheldt heviger; B. zegt niets. De
boeren, ziende dat de man in de auto niets zegt, komen nader en schelden
haar voor sale putain, ordure, enz. B. zegt niets. Raymonde rijdt door, B.
zegt dan: Goed zo, je hebt het verdiend. — Zij: — Dat kan je wel zeggen,
maar in werkelikheid was je bang! — Waarop B. haar twee klappen geeft
om te laten zien dat hij niet bang is.
Ik merk op dat het een uitstekend begin zou zijn voor een roman; de
personages waren meteen getekend. — H. antwoordt dat elke anekdote met
een zekere betekenis het begin van een roman zou kunnen zijn; daarna dqt
het meer iets voor een vaudeville is (dat hangt van de belichting af); daarna
dat het te sociaal is, want eigenlik een sociaal konflikt; daarna worden zijn
kommentaren steeds dieper en ingewikkelder, omdat hij soms de neiging
heeft om van alles een aanleiding te maken tot diepzinnige verantwoording.
Ik voel mij moe en suf, maar stribbel tegen; als ik blijf volhouden dat ik het
niet als een vaudeville zie, niet sociaal, of altans, alleen sociaal voorzover
alles sociaal kan worden gezien, enz., komt hij mij opeens verlossen: — Je
bedoelt dat de anekdote een prachtige ellips kan zijn in de psychologie, en
dat, als een anekdote een betekenis heeft in deze zin... — Inderdaad, de
waarde van de ellips is wat ik er zo in savoureer.

Les Cloches de Bale gelezen van Aragon. Is dit volgens de leer van het
socialisties realisme? men vraagt zich dan af met hoeveel masochisme (ander
modewoord) hij zijn wezenlik talent heeft gefnuikt. Er is nagenoeg niets
over van de Aragon van Le Libertinage. En Loch, als men zich, verveeld door
deze nieuwe roman (zo satyriek en Loch zo zwaar op de hand, zo gehaast en
Loch zo lijvig) afvraagt of dit werkelik alleen door de nieuwe bedoeling komt,
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dan herinnert men zich zijn eerste boek, Anicet ou le Panorama, dat ook even
boeiend als afwisselend had moeten zijn, en dat ook, ondanks alle gaven,
een zeer vervelende lektuur uitmaakte.
Een intellektueel die, hoe eerlik en met hoeveel inspanning dan ook,
zich van zijn revolutionaire gevoelens bedient om zijn mede-intellektuelen de
rug toe te keren, is daarom nog niet opgenomen in het proletariaat. Door zijn
programma gebonden, heeft Aragon waarschijnlik toch ingezien dat niet hjj
geroepen was het franse proletariaat „uit te drukken", zoals' dat heet; hem
bleef dus over, zich te keren tegen de gemeenschappelike vijand, de hem
zoveel beter bekende bourgeoisie. Dat zelfs een schrijver van zijn gaven in
een propagandistiese taak bezwijkt onder de cliche-taal van L'Humanitg is
bedroevend, maar misschien onvermijdelik, maar Aragon stelt dubbel teleur
door zijn satyre zelf; zijn beeld van de bourgeoisie is te karikaturaal om doeltref fend te zijn, behalve voor geloofsgenoten die alles silken wat men hen
volgens het bekende recept opdient. Men begins met een kleine roman (deel I,
Diana) die de bourgeoisie zelf behandelt; deze 100 blzn. zijn esteties genomen nog de beste van het boek, hoewel als beeld van de bourgeoisie mislukt. Tot armoede vervallen aristokraten, waarvan een deel in de demi-monde
verzeild raakt, woekeraars die ook nog verklikkers van de politie zijn, grote
automobilisten en wat militairen, — het is het schuim van het kapitalisme,
allerminst de bourgeoisie. Een marxist diende dat te weten. Natuurlik zoekt
men tevergeefs een gevoel onder deze alien dat niet overtuigd en intens laag
is, maar wat de franse bourgeoisie is kan men met oneindig meer juistheid,
en bijgevolg met groter walging, bestuderen bij Henri Bordeaux, en in een
„hoger stadium" bij Mauriac, in een werkelik belangrijk boek zelfs als Les
Thibault van Roger Martin du Gard. Bij ons heeft men maar het eerste deel
te herlezen van Couperus' Kleine Zielen om meer haat op te doen tegen het
wezen van de bourgeoisie dan Aragon ook maar bij benadering vermag te
geven.

Les Cloches de Bale is voor een groot deel een bewust didakties boek:
waarom is het kommunisme beter dan de anarchie, hoe gaat men zich interesseren voor de strijd van het proletariaat? — Het tweede deel, Catherine,
beschrijft, op nog veel minder boeiende wijze, het doelloze leven van een
russiese emigree, die een even losgeslagen als vrijgevochten juffrouw blijkt
te zijn met enerzijds een „tete de linotte" dat naar het anarchistiese neigt,
anderzijds een onbedwingbare erotiese voorkeur voor het militaire. Als bezitster van genereuze gevoelens die de andere bourgeois missen, en als proefkonijn voor het sociale bewustzijn is deze Catherine Simonidze nog onbeduidender en minder bevredigend dan als gewone vrouwelike protagoniste.
Toch sthijnt zij voor Aragon de „vrouw van heden" te moeten vertegenwoordigen, op haar manier; de vrouw die hij voortaan „bezingen" wit. Nieuw
misschot, en nieuw misverstand ten opzichte van de lezer, die geen querulant
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hoeft te zijn als hij zich ook hier voelt tekort gedaan. In het derde deel
verkeerdelik geheten Victor — komt Catherine, als zij op het punt staat zich
in de Seine te werpen, in aanraking met de kloeke proletarier: de taxi-chauffeur Victor, die meer of minder onbewust de mentor van haar verdere sociale
lezer weinig; waarschijnlik omleven wordt. Van deze Victor zelf merkt
dat Aragon's gebrek aan kennis met het proletariaat hem wel in staat stelt
tot aforismen van het veelomvattende soort, maar niet tot een proletaries
portret. Er is in dit derde deel sprake van een staking onder taxi-chauffeurs
met al de taaie kracht (van de goede soort!) die daarvoor nodig is, tegenover
een paar romantiese flarden uit de geschiedenis van de autobandieten van
1912 (een oude lief de van Aragon en ook hier nog als heroies en aangrijpend
voorgesteld, maar toch van de verkeerde soort). De ongeveer 150 blzn. die
Aragon voor zijn derde deel nodig beef t, zijn knap vervelend: biografie
van de vrije Catherine, die ook nog een apart romannetje vormde, verloopt
hier in een soort historiese kroniek die helaas uitsluitend uit oude kranten
schijnt samengesteld. Slechte metode voor een roman, en verfoeilik voor „geschiedenis". — En ten slotte een epiloog van 20 blzn. met niets dan politiek,
waarin alle personages verlaten worden voor propaganda-coupletten van zeer
gering allooi, los opgehoopt om de reputatie van de militante Clara Zetkin,
voor wie Aragon een grote bewondering belijdt en die hij persoonlik schijnt
te hebben gekend maar die desondanks voor de niet-ingewijde lezer nagenoeg
onzichtbaar blij ft.
Men kan van Aragon (die nog niet helemaal 40 is, meen ik) nog van
alles verwachten, en in de eerste plaats dat hij de mogelikheid vindt zijn militante taak ondergeschikt te maken aan zijn kunstenaarschap. Een andere stijl
dan de leukig-droog-konstaterende die Les Cloches de Bale meestal vertoont,
ware ,dan aan te ibevelen. Deze stijl, 'die in sommige verhalen van Le Libertinage zeer goed voldeed, vervlakt op grate lengte tot een ongeinspireerd
kletstoontje, dat haast zonder overgang om kan slaan van een pasklare wereldwijsheid in een krampachtige kinderachtigheid.
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III

Eind Juni. — Het besluit van het kommunisties Centraalkomite van April
1932, waardoor aan de knoeifabrikatie van literatuur door Rapp een eincf
xv erd gemaakt, heette niet alleen histories, maar geniaal — de genialiteit ongeveer van een dokter die uit hygieniese beweegredenen een woning voor
mensen doet ontluizen. Het kongres in Moskou van Aug. '34, direkt gevolg
daarvan, als men de toestand in Duitsland niet meetelt, heette nogmaals
histories. Met Gr., M. t. B. en J. L. heb ik nu deelgenomen aan het „Kongres
ter Verdediging der Kultuur" in Parijs, anti-fascisties georienteerd maar niet
uitsluitend uit sovjet-schrijvers bestaande, direkt gevolg niettemin van het
moskouse kongres.
Even direkt sluiten deze notities dus aan bij die ik verleden jaar maakte;
alleen mijn verwarring is groter door het persoonlik beleven. Een verwarring
overigens met een duidelike uitkomst; een overweldigend gevoel, na de vier
dagen in de sonoriteiten van het Palais de la Mutualite doorgebracht, een
onverbuigbare waarheid voor mij, na dit kongres, voor het grootste deel bestaande uit preken door geluidsversterkers: de onmogelikheid mij hier „mee
te organiseren." Ik sterf ook als schrjjver liever voor eigen rekening dan als
soldaat of ambtenaar.
A. M. zegt: — Dat is de verkeerde manier van redeneren, ook als je je
door idioten voelt omringd. Weggaan betekent de plaats aan de idioten overlaten. Blijven is het enige, als je de idioten wilt beletten de toon aan te geven.
— Volkomen juist, maar afkeer kan sterker zijn.
De sovjet-propaganda is voor mij erger geweest dan alles wat ik tot
dusver heb aangehoord; ik zou nu naar fascistenvergaderingen moeten om
erger te zoeken. De enkele genodigden die gesproken hebben voor een kongres-publiek waren of onverstaanbaar, of zijn weggevaagd door het koor van
zielewervers en predikanten. Ik weet nu, dat in Sovjet-Rusland een auteur in
fabelachtige getallen zijn boeken verkoopt. Een paar franse auteurs (genre
Jean-Richard Bloch) die hier een klein publiek hadden en daar als grote
geesten zijn ingehaald, vertaald en verkocht, weten dit ook. Ik kan niet zeggen
dat deze wetenschap mij meer overtuigd heeft dan te voren, toen ik dergelike
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dingen ook moist. De Kiop op de Deur en Meriintie Giizen waren de bestverkochte boeken van Holland, en het heeft soortgelijke ideal over de waarde
van deze veelverkochtheid bijgebracht, mag men aannemen, aan hun auteurs.
1k zie en hoor de sovj et-sprekers weer: de heren Panferov, Tichonov,
Ivanov; de ietwat subtieler-prekende Ehrenburg, toonbeeld toch van de parvenu revolutionair, met zijn stem van geschoold afslager, zoals M. t. B. zei,
zijn Felix Timmermans-kop, zijn buik vooruit en zijn ene oog op de zaal en
het andere op Gide gericht; de even parvenuachtige toneelschrijver Kirsjon
die het sukses van de planken daarginds heeft opgehemeld tegenover de
klaagzang van een oude toneelschrijver van hier; de overtuiging van al deze
mensen dat het sukses van een kunstenaar ongeveer alles is. De „verdediging
van de kultuur", zo problematies nog waar het bovenal op het aanpreken van
een toekomstige kultuur aankwam, werd ongemeen reeel wat deze „ekonomiese basis" betrof. 1
En de slagwoorden waarop de mystiek van dit alles drij ft: l'homme nouveau — l'homme total — l'homme qui sera enfin exprime (men vraagt zich
af wat de literatuur tot dusver gedaan heeft) — en de heerlikheden waarin
deze nieuwe mens zwelgen zal: l' adhesion — la communion — la Joie. Men
moet tot de uitgehongerden of definitief ingepalmden behoren om, na vier
dagen van deze slagwoorden, niet voorgoed ervan te gruwen. Er waren ook
de woorden die, minder als mystiek bedoeld, des te krachtiger dienst deden
als applausverwekkers, de herkenningswoorden met de nog kollektiever
magie van nog oudere gemeenplaatsen, waaraan de zaal de „kommune" herkende als aan een vlag: revolution — proletariat — masse. Ik ben de eerlikheid, het diepere fatsoen, de menselike waarigheid, de sportieve moed
misschien ook van de sprekers gaan toetsen aan het al of niet gebruiken van
die projektielen. Gide, die in een citaat uit de Action franfaise het woord
„masse" uitsprak, kon door het applaus niet verder gaan. 2 Wonderlike
massa-psychose van dit kongres: de naam Victor Hugo werkte als projektiel
ook zeer dynamies. Er was juist een herdenking van deze dichter, die door
de massa zeer genoten words, voor een groot deel natuurlik om het volksvergaderingskarakter van zijn genie.
Ik merk nu eerst hoezeer dit kongres voor mij is geweest: de aantrekkingskracht van Gide en Malraux; en ook nu vraag ik mij af wat het zonder
hen geweest zou zijn. Ofschoon de vraag ook anders gesteld kan worden:
hoe het geworden is ondanks hen.
1 Er gaan berichten dat de sovjet-auteurs hun toespraken kant en klaar van hogerhand hebben meegekregen, zodat men hen alleen verantwoordelik zou molten stellen
voor het opzeggen. Maar dit is nu juist essentieel waaraan men zich bier nog moet
wennen; dit lijkt op de „gelijkschakeling", de verlaging van de kultuur tot propaganda
in Duitsland, - waartegen bier geageerd zou worden.
2 Bij het overlezen merk ik dat het woord zelfs niet „masse" was, maar „masque"!
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Gide: ondanks de voor sommigen touchante manier waarop hij zijn verouderde idealen met deze nieuwe wereld ip overeenstemming tracht te
brengen, heb ik naar hem geluisterd, naar zijn mandarijnenkop gekeken, als
naar de grootste garantie hier, niet alleen van goede trouw, maar van kultuur.
En zijn toespraak heeft mij de grootste ontroering gegeven van alle. Malraux:
ik ken hem te goed om onpartij dig te oordelen, maar zowel hier als bij een
vorige gelegenheid leek hij mij als spreker ongavenaard. De kunst van het
spreken is bij hem zo groot, dat de intelligentie die hij ermee over het voetlicht krijgt, bijna aandoet als een overdaad. leder goed spreker is in zekere
mate akteur, maar het toneel van Malraux heeft dan de goede smaak van
geheel overeen te komen met het karakter van zijn werk: zijn woord is tegelijk
gevleugeld en diep, en de romantiek van zijn hele figuur vloekt tegen wat
vulgair en mechanies is om hem heen. De eerlikheid van Malraux heeft zich
voor mij, jaren achtereen, op een hier misschien ontstellende manier bewezen:
deze revolutionair, die tenslotte alle aanspraak mag maken op de naam militant, is de enige „van links" geweest die tegenover mij nooit als zielewerver
heeft gesproken. J. L. roemde als goed spreker Aragon, voor mij luitenantvan-Moskou bij uitstek, onverdragelik in zijn voordracht, oppervlakkig in
zijn overzicht van de' franse literatuur, voor deze zaal aangepast als vroeger
voor de surrealistiese kring (het enig-ware zal ontspruiten uit Les Chiltiments
van Hugo en Germinal van Zola, en een ArkadiE komt daarna), verwoed in
de uitvoerige afrekening met zijn ex-vrienden de surrealisten, waarin de botsing tussen Sovjet-Rusland en dit parijse literaire schooltje, zo „histories"
weer voorgediend, toch uitsluitend potsierlik was.
Ilc heb de ene avond niet meegemaakt waarin de surrealisten, ofschoon
met veel moeite, aan het woord zijn gekomen, met trotskistiese, altans antistalinistiese argumenten ten behoeve van het „verraden-proletariaat"; dezelfde
avond waarop de oude antifascist Salvemini, in een sterk-napolitaans frans
maar met nog sterker logika, het publiek raadde te onderscheiden tussen
landen met enige vrijheid en andere, tussen b.v. Engeland aan de ene kant
en aan de andere ItaliE en Rusland. Het was een stormachtige zitting, en de
hardste wind die woei was niet bezwangerd van kultuur. De volgende middag
echter hoorde ik de trotskistiese oppositie het probleem stellen van de naar
Siberie gezonden Victor-Serge, en rumoer was er wederom genoeg. Magdeleine Paz, sprekend gelijkend op een hollandse schrijvende dame, verdedigde
Victor-Serge, roemde zijn revolutionaire loopbaan op een beheerst-ontroerde
melodie die haar uiterlik werkelik geen ogenblik tegensprak; dramaties bestreden door Anna Seghers die het gerevolteerde Sprotje had kunnen zijn.
De heren Tichonov, Ehrenburg en Kirsjon kwamen de een na de ander voor
het billike van de strafmaatregel pleiten, de ene de andere weer slaand in
spierenopzettende parvenuigheid. De belgiese trotskist Plisnier sprong met
gezwaai van armen en knieen voor de verbannene in de bres, met spreek-
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middelen die er ook na de sovjet-delegatie mochten zijn. Dezelfde man liep
door de zaal om handtekeningen te verzamelen voor Victor-Serge, symbool
geworden opeens, niet meer voor het gevaar van politieke aktie, maar voor
de ook in Rusland bedreigde kultuur. Toen ik mijn handtekening brengen
kwam, werd ik opzij genomen door een grieks „afgevaardigde", twee meter
lang en met byroniaans hoofdhaar: — Weet u wie Victor-Serge is? — Een
beetje. — Ilc heb ook getekend; maar hebt ii er goede redenen voor? —
Iemand die door velen vervolgd wordt, is dat niet genoeg? — Het is wat
anarchisties van opvatting. — Misschien is het mij daarom wel sympatiek.
Ilc heb de toespraken niet meer overgelezen die ik slecht heb verstaan:
de beminnelike Forster van A Passage to India, telkens afgebroken door de
franse vertaling; Robert Musil, die beschaafd en toonloos opkwam, las en
verdween; Aldous Huxley, die jets hoger sprak dan op fluistertoon, maar
zijn papier dan nog hield tussen de luidspreker en zijn mond. Na de toespraken van Gide en Malraux behoud ik de aangenaamste herinnering aan
de stijl en spreekwijze van de „clerk" Julien Benda. Onder de sovjet-vertegenwoordigers een verrassing, die op de laatste avond te voorschijn kwam:
het optreden van Babel en Pasternak. In de eerste plaats vreemd, daarna
inderdaad neurastenies aandoend, was de laatste zijn grote reputatie waardig,
en eenvoudig hartveroverend zoals hij sprak, ongezocht en niettemin verward, een Buster Keaton met onmiskenbare inhoud, maar die deze inhoud
hier niet geven kon en dus alleen suggereerde met of en toe een dichterlike
paardezucht. Babel, vlot verteller en onbetaalbaar van gemoedelikheid, vertoonde de nieuwe mens niet in een preek maar in een paar voortreffelike
anekdotes, en het was heel de charme van de dorpspastoor die tot besluit en
na de jezuieten over de zaal kwam.
Ilc zei A. M. na het kongres dat ik het betreurde dat Rusland zo weinig
sprekers had gezonden die met deze laatste twee te vergelijken waren, en
hoezeer ik getroffen was door het konformisme, het militarisme, het parvenuisme van de andere sovjet-kultuurdragers. Hij antwoordde: — Les premiers
chretiens aussi etaient des emmerdeurs, mais ils etaient le sens du monde. —
Ondanks dit kultuurhistoriese woord ben ik ongetroost heengegaan.

Hollandse overweging: wat een genot een auteur te zijn, die in een geheime taal schrijft! Ter Braak, uit vriendelikheid tussen Ehrenburg en Malraux geplaatst, en met waardigheid een artikel oplezend dat voor een kongres
zonder luidsprekers gekoncipieerd was, zag zowel de schrijverstafel achter
hem zich ontbloten tot op de voorzitters Heinrich Mann en Jean-Richard
Bloch, die wel verplicht waren te blijven, als de helft van de zaal voor hem
naar de bar stromen onder onafgebroken applaus van klapstoelen. De dorst
die de zaal hier beving, werd alleen overtroffen toen Barbusse zijn eindeloze

verklaring ontrolde. Ter Braak ging met bewonderenswaardige rust voort
zijn franse zinnen naast de luidspreker te stuwen; om dit publiek te pakken,
op dat ogenblik en met zijn onbekendheid, had hij de spreekvermogens van
de heer E. E. Kisch moeten bezitten (die, hoewel beroemd, de hele eerste
avond wegmitraljeerde), een „razende reporter" moeten zijn met de razernij
van Kokadorus. Achter hem zag men Heinrich Mann zich naar Bloch overbuigen met de duidelike vraag: „Wie is dit eigenlik?" of „wat heeft hij geschreven?" en Bloch antwoorden: „Ik weet er ook niets van", hoewel hij „le
grand ecrivain hollandais Ter Braak" had aangekondigd en Ter Braak zelf
„camarade" genoemd had. Maar wij vroegen ons of of het anders geweest
zou zijn als daar, met een even weinig politiek artikel, de hollandse roem gestaan had van Arthur van Schendel.
Uit een interview dat mij werd afgenomen voor Het Volk:
„Ik ben nog altijd niet anti-kommunisties, in zoverre als de verwezenliking van ha socialisme en de klassenloze maatschappij van Marx mijn politick
ideaal blijven — ik gebruik met voordracht hier deze twee woorden: politiek
en ideaal! — maar de discipline die Moskou eist blij ft voor mij onmogelik,
ook al zou ik die moeten erkennen als het enig-mogelike in de strijd.
De sovjet-propagandisten houden er ten opzichte van de kultuur een
humanitair, mystiek en religieus taaltje op na, dat mij op zichzelf een bedreiging van de kultuur lijkt, omdat een religieuze geest in laatste instantie een
leugenachtige geest blij ft. Het is mij onmogelik niet te protesteren tegen het
bedrog dat talent met een humanitaire houding vereenzelvigt. (Dit bedrog
heerst bovendien in nauweliks geringer mate in de „burgerlike" beschaving,
en zeker in Holland.) En het lijkt mij een uiterst „individualistiese" houding
om zich bij de sovjet-schrijvers — met zoveel garantie op een lezerskring —
aan te sluiten, als men geen of weinig talent heeft. Zander boosaardig te
worden, zou men van de talentloze schrijvers van deze richting bijna zeggen
dat het een geluk voor hen is als er zoveel menselike ellende bestaat, omdat
zij anders helemaal niets te vertellen zouden hebben."

Gide's Pages de Journal overgelezen: bij hun publikatie in de N. R. F.
vielen zij mij tegen, op langere afstand winnen deze notities altijd het pleit.
Hij geest te veel garanties voor zijn eersterangspersoonlikheid om hem op
details te wantrouwen. Wat ik nu vooral betreur is niet genoeg aanwijzingen
over russiese auteurs bij hem te vinden. Dat hij Rapace van Ehrenburg zo
bewondert, lijkt mij ondanks zijn kritiek op Gladkov een vergissing. Ik weet
verder dat hij veel goeds denkt van Sjolochov. Maar ik heb nu mijn sterke
„historiese" voorkeuren, en het gevoel dat ik, als ik in Rusland geweest was,
alleen „Serapionsbroeder" had kunnen zijn. Het manifest van de „Serapions-
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broeders" is, voorzover ik zien kan, het waardigste dat men daar als schrijver
heeft kunnen mee-ondertekenen, en zeker in 1922.
Ik lees de twee toespraken van Gide over: het eerste van Oktober '34
(na het kongres van Moskou waar hij niet bij was), het tweede van een paar
dagen geleden. Het is opvallend hoe hij de harde waarheden die zijn eerlikheid hem dwong te zeggen, telkens heeft moeten laten volgen door het zalfje
van toekomstvertrouwen; zowel in de eerste als in de tweede toespraak kan
men de scheidslijn trekken.
Oktober '34: f estime que toute litterature est en grand peril des que

l'ecrivain se voit tenu d'obiir a un mot d'ordre. Que la litterature, que Part
pussent servir la Revolution, ii va sans dire; mais it n'a pas a se preoccu per de
la servir. 11 ne la sert jamais si bien que quand it se prioccupe uniquement
du vrai. La litterature n'a pas a se mettre au service de la Revolution. Une litterature asservie est une litterature avilie, si noble et legitime que soit la cause
qu'elle sert.
Dan: Mais comme la cause de la virite se confond dans mon esprit, dans
notre esprit, avec celle de la Revolution, Part, en se preoccupant uniquement
de virite, sert necessairement la Revolution.
Gelooft hij werkelik dat revolutie en waarheid hetzelfde zijn? Alleen als
reaktie tegen de verleugende burgermaatschappij? Deze „noodzakelikheid",
dat de ene leugen niet door de andere kan worden gevolgd, lijkt mij simplisties. Maar als hij dat niet geloofde — inderdaad, wat deed hij daar dan?
Juni '35: Communier avec sa classe, pour l'icrivain bourgeois, impos-

sible. Communier avec le peuple... Eh bien, je dis que c'est impossible
egalement, tant que le peuple n'est encore que ce qu'il est aujourd'hui, (en
nu komt het weer:) tant que le peuple n'est pas ce qu'il peut etre, ce qu'il doit
etre, ce qu'il sera, si nous l'aidons.
Het is, ondanks de wissel op de toekomst, Loch harder, deze keer, en
eerliker ook. Hij voegt er overigens aan toe:

11 ne reste possible que de s'adresser au lecteur inconnu, futur, et d'etre
certain de l'atteindre des que Pon atteint en soi-meme ce que Pon sent en
soi-meme de plus profondement et irriductiblement humain.
Dit is tenslotte niet ver van de schrijver die voor Nathanael schreef.
Maar de mogelikheid van deze lezer was in de „burgerlike" samenleving
even klein of groot. Gide schijnt niets te willen opgeven: le pretends pouvoir

etre profondêment internationaliste, tout en restant profondement Francais
(wat hem met Barrês verzoent zonder Barres een duim breed toe te geven),
... comme je pretends rester profondement individualiste en plein assentiment communiste et a l'aide meme du communisme. Zoals hij in Numquid
et tu, zijn kristelike inzinking gedurende de Oorlog, schreef: C'est ici le

centre mysterieux de la morale chretienne, le secret divin du bonheur; l'individu triomphe dans le renoncement a l'individuel.
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En: Joie, joie... Je sais que le secret de votre Evangile, Seigneur,
tient tout dans ce mot divin: Joie. — Goddelik woord waarmee hij ditmaal
zijn toespraak besluit:... Je me plais a imaginer, a vouloir, un itat social oh

la joie soit accessible a tous, et des hommes que la joie ausst puisse grandir.
Gide heeft gelijk gehad toen hij het woord „bekering" verwierp; het
idee bestond alleen voor minder genuanceerde geesten die het kristendom
stelden tegenover het kommunisme. Voor hem is dit een, — zoals revolutie
en waarheid een zijn. De nuance erin is volmaakt gidiaans, en in de individualist Gide bewonderenswaardig. Als mijn individualisme zijn geloof had,
zou ik hem helemaal kunnen volgen.

Jef Last zei eens tegen mij: — Als Hamlet verkeerd begrepen wordt
door arbeiders is dat niet erg. Zij halen er het hunne uit, en dat is 66k juist.
— Op „hoger peil" gezien valt tegen deze redenering niets in te brengen:
de meest-ingewijde 20e-eeuwer heeft een interpretatie die noodzakelikerwijs
verschilt van een gelijkwaardige uit de Elizabethaanse tijd. Maar ik, die door
de domheid helaas altijd geplaagd word, zei tot Last: — Dus jij zou het best
vinden als een burger je Liefde in de Portieken las en er de moraal uit trok:
„Hoe heerlik om meester te zijn in een fabriek en of en toe met een proletaries meisje uit vissen te gaan?" — Neen, neen, zei hij, dat toch liever niet!
Wat betekent deze opinie van iedereen? Er is mevrouw Meier, bourgeoise, en Janne de schoonmaakster, proletariese. Als Janne een betere opvoeding gekregen had... was ze wellicht het ekwivalent van mevrouw Meier
geworden 1 . Het lijkt mij even ongewenst naar de eerste als naar de tweede
te luisteren.

Met enige aarzeling zoek ik mijn houding te bepalen tegenover iemand
als Jean Guaenno. zijn Journal d'un Homme de 40 Ans: memoires van een
„serie-mens", was vooral buitengewoon zuiver. De korte zinnetjes mochten
wat gepolijst en schools aandoen, de toon was overal zo juist, dat de waarde
van het boek bijna geheel daarop scheen te berusten, ondanks andere kwaliteiten: de grote smaak bijv. in de oorlogsherinneringen. Maar wat men er als
vakman vooral in bewonderen kon, was de manier waarop de schrijver van
een onontkoombaar „ik" wist uit te gaan, het te erkennen en toch voortdurend om te goochelen in een „wij" dat, in werkelikheid door het „ik" gevoed
en gedragen, toch overtuigend dat „ik'' te voeden en te dragen scheen. Dat
hier „ik" niet zo vanzelf „wij" was als een argeloos lezer zou kunnen geloven,
blijkt reeds uit de grate nadruk die de schrijver op zijn „serie"-karakter legt;
hij komt er trouwens rond voor uit: hij is een intellektueel geworden die het
1 Ik houd hier wel degelik rekening met de bedenking dat zij niet
zou krijgen.
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vaak betreurt op deze wijze gescheiden te zijn van zijn oorspronkelik proletarierschap. Maar ook deze nadruk doet, na deze bekentenis, niets dan het
akcent van zuiverheid versterken dat het hele boek beheerst.
1k heb Guehenno persoonlik ontmoet en hem onmiskenbaar trouw bevonden aan het beeld dat zijn boek van hem Beef t. Zodra ik hem in het
publiek hoorde spreken, voelde ik een verwijdering. De eerste keer was kort
voor het kongres op een middag van de Union pour la Write, in een milieu
dus dat uitsluitend uit intellektuelen bestond. Over Le Temps du Mepris
van Malraux sprekend, betreurde hij het dat de hoofdpersoon nog zozeer een
,,held" was, nog zo „verschillend". Zijn grote teorie was dat men ,,gelijkend"
moet zijn, dat diaruit alleen alle grote kunst bestaat. Hij ging te keer tegen
het sukses voor kleinere kring, van subtiele en kleine plaketjes, — en alles
was zo ongenuanceerd, zo plat, zozeer al voor de openbare meeting, dat ik
het ogenblik toejuichte waarop Gide hem tot de orde riep, een ogenblik
waarop hij het „gelijkende" van Victor Hugo met mollige kreten verheerlikte, van Hugo die in zijn grootheid toch zeker „verschillend" was. De stem
van Gide onderbrak deze vervoering: — Mais voyons, Guehenno, als Hugo
zich zo gelijkend voordeed terwijl hij zich zo verschillend moist, dan was dat
niets anders dan onoprechtheid. — Tweede les: Je vermindert het kommunisme door op deze manier over het „gelijkende" te praten. Heb je trouwens
ook niet geschreven, onlangs: Un homme en vaut fin autre? — Ik heb geschreven: fine eime! — Nu goed, une eime dan. 1k wend mij tot mijn kristelike
vriend Charles Du Bos. — En deze moest toelichten: Ja, maar alleen: devant
Dieu! — Er ontbrak alleen nog maar aan dat men tot de teorie overging die
wil dat alle zielen evenzeer geqicen op God. Het was hoogst onbevredigend.
Een artikel van Guehenno over Le Temps du Me prix, dat ik daarna las,
was voor mijn gevoel niet minder onjuist en vervalsend; wat er mij vooral
in tegenstond was een streven om het talent van Malraux te plooien naar,
dienstbaar te maken aan zijn vooroordeel, met belachelike profetieen ten opzichte van dit talent. Het gaf mij lust om op even simplistiese manier te
verklaren dat, ondanks het streven naar de fraternite virile bij Malraux, zijn
protagonist uitsluitend van belang is omdat hij een „held", omdat hij een
„chef", omdat hij „verschillend" is; met een profetie daarachteraan dat Malraux alleen zijn talent misvormen kan wanneer hij het „serie"-karakter ging
nastreven dat Guehenno zo ter harte gaat. Maar tenslotte, zou ik hier niet
overdreven hebben in mijn eigen belang?
Op het kongres was Guehenno als spreker nog ontstellender, hoewel
iets genuanceerder, na de vorige ondervinding. Hij gaf nu toe dat ook het
kommunisme zijn chefs hebben moest; alleen, deze chefs werkten voor de
massa, buitten die niet uit. Tegen de ietwat akademiese kultuuropvatting van
Julien Benda, riep hij met de armen in de lucht het deel van Herkules aan,
dat er toch ook altijd geweest was, naast dat van Prometheus! Als hij zijn
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armen niet opstak, breidde hij ze uit alsof hij de hele zaal aan het hart wilde
drukken; alle romantiese dichters (als ik goed begrepen heb) werden „gelijkend"; of en toe, en vooral na een kreet, liet hij de armen zakken alsof hij
uitgeput was; hij Bette zich het voorhoofd, vloog dan de zaal weer tegemoet,
na een paar sekonden naar zijn voeten gekeken te hebben als iemand die en
irerstikt door emotie en zijn les kwijt was. Ilc heb zelden een zo goede illustratie gezien voor de freudiaanse bewering dat een redenaar iemand is die de
lief de beoefent met de zaal.
Maar wat zegt dit alles? Deze manier van spreken, zegt men, is geheel
in de traditie van de oude franse sociaaldemokraten; men kan daar niet van
houden, maar het wordt dan een verwijt, minder tegen zijn persoonlikheid
gericht dan tegen een bepaalde school. Bovendien, als hij schreeuwt en grote
gebaren maakt, is hij er niet juist bewonderenswaarig om, waar hij ongetwij feld over weinig fysieke middelen, en zelfs over weinig stem, beschikt?
Hij schreeuwt, maar zijn stem — moreel nu — is die van Caliban (Caliban
pane heette zijn eerste boek), en het is niet alleen ontroerend, het is het moreel recht van Caliban om te schreeuwen als hij eindelik aan het woord komt.
Meer nog: hij spreekt misschien allerminst voor zijn plezier, alleen omdat hij
het voelt als zijn plicht. En wanneer hij „gelijkend" zegt (ditmaal is het
Malraux die hem verklaart) bedoelt hij eigenlik „fundamenteel". Wat blij ft
er van mijn grieven over als ik deze argumenten naga, en daarna een nog
klemmender: dat men Loch werkelik zijn sympatie voor iemand niet wijzigen
kan omdat men denkt dat hij minder gelukkig optreedt in het publiek?
Het vreemde is dat, juist door mijn sympatie, het gevoel van verwij dering blijft. De man van zijn boeken — ongetwijfeld de ware toch — lijkt
mij deze vertoning onwaardig, dit soort welsprekenheid, de draai ook die
hem telkens weer doer zeggen: „mijn vader was schoenmaker", zoals een
bepaald soort aristokraat gezegd zou hebben: „mijn vader was kamerheer".
Zoiets treft mij, in dit verband, als een geheel uiterlike vervalsing alweer,
en als hij uitroept: „Onze vaders, die niet schrijven konden, waren beter dan
wij!" lijkt mij dat zeer te bezien, al is de mogelikheid natuurlik niet uitgesloten. Iic moet in Guehenno, juist omdat ik hem in elke persoonlike ontmoeting echt beyond, het typiese slachtoffer zien van het publieke woord.

De sovjet-verdedigers doen tegenwoordig verontwaardigd omdat „men"
hun regime verwijt de mens te willen nivelleren, uniformiseren, desindividualiseren, etc. Deze verontwaardiging is kluchtig, want het verwijt is door
hun eigen teorieen uitgelokt. Het is niet omdat zij sinds 1934 anders, genuanceerder, zijn beginnen te praten dat hun teorieen daarv6Or opeens niet
meer bestaan hebben.
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Het zijn niet dezelf den die vroeger zo praatten, beweren zij. Zeer wel
mogelik, maar men kan niet verwachten dat het buitenland alles negeren zou
van de diktatuur van Rapp. Dit doen alsof zij altijd gezegd hadden wat zij
nu zeggen wat zou dan ook het verheugende, het nieuwe zijn geweest van
hun eerste kongres? — is wat men alleen als hypokrisie voelen kan.
En nu zeggen zij dat men in Rusland vrij is. Bij hen hoeft het individu
immers niet tegen de maatschappelike verhoudingen in opstand te komen,
zoals hier. 0 juist, het is niet zó onwaar wat zij zeggen, als men hen maar
goed verstaat! Het nieuw-ontdekte individu is vrij in Sovjet-Rusland zolang
hij met de maatschappij akkoord gaat; zodra hij dat niet meer is, is hij er
onvrijer, geknechter dan hier. Het jezuitisme van de revolutie antwoordt
hierop glimlachend: — Maar hij kin niet niet-akkoord gaan. Getuige de
mensen die er niet kunnen schrijven wat zij willen (Zamiatin, Achmatova,
Boelgakov, Lebedjenko Voinova), die soms naar SiberiE gezonden worden
als Victor-Serge, getuige een tyrannie daar, die door woorden als „totalitaire
beschaving" en „staat van oorlog" moet worden goedgepraat.
Zij die liegen dat men nu al zo vrij is daarginds, doen hun werk als
soldaat, van wie, in oorlogstijd, de zwakheden van het eigen leger niet verraden willen. Uitnemend. Maar zij die nog niet in een leger zijn ingelijfd,
hebben dan dubbel de plicht om de waarheid te zeggen: tegenover die beschaving zo goed als tegenover deze. Geen behoorlik schrijver denkt er bier
aan te verklaren dat de bourgeoisie zo eerlik en edel is. En dat men hier
relatief — alles is relatief, helaas — een groter vrijheid van mening heeft,
van kritiek, is een feit; is nog een feit. En hoe relatief dan ook, deze kritiek
verxnindert de hypokrisie.

— Door zulke praatjes zou men eindigen met niets te doen!
— Ik zeg niet dat er niets gedaan moet worden, ik verzet mij alleen
tegen de leugens ook in deze propaganda.
Als men de mens stelt tegenover het individu wordt alles gemakkelik; en daarom is het individualisme veroordeeld, daarom is alleen een
nieuw humanisme mogelik.
— Ja, voor wie een „prachtig vertrouwen heeft in de mens", zoals
Guehenno zei. Voor hem, niet voor mij.
Ik spreek niet van vertrouwen. Ik spreek van de wil om de mens
te maken.
— Men kan ook deze wil niet hebben zonder geloof. En als we zó gaan
onderscheiden proef ik weer ha jezuitisme. Er is soms een even groot streven
om te verbergen als om te onthullen, wanneer men gaat onderscheiden tussen
de woorden.

— In ieder geval: wie het doel wil, wil de middelen?
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— Maar dat is het juist: ik wil het doe! wet, maar ik ben helemaal niet
zeker dat ik erin geloof; en juist de middelen zouden mij het laatste beetje
geloof ontnemen dat ik ervoor vinden kan.

Met een instemming waartoe ik mij niet in staat achtte hiema de brochure Nederlands Geestesmerk gelezen van Huizinga. Ons yolk is in wezen
burgerlik, onheroles, hij konstateert het met een . soort tevredenheid die ik
niet delen kan, en Bakhuizen van den Brink heeft het fang voor hem gezegd, maar hij zegt het dan ook met de rust van een bezonken overtuiging
en hij is volmaakt konsekwent. De feilen van deze „grootse tijd": het mechanisme, de organiseerwoede, het goedkope heroisme, hij geeft ze helder aan.
Als deze tijd werkelik van belang is, dan omdat hij ons naar onze wezenlike
laatste konsekwenties drij ft, omdat hij ons dwingt allerlei schijnwaarden,
overblijfselen van valse romantiek, van kinderachtigheid, uit ons te purgeren,
allerlei valse symbolen ook van een cerebrate opstandigheid. Dsjengis Khan
en Morgan de Zeerover zijn vooral aangename metgezellen in drukinkt op
papier, en zeer uitsluitend charmant als dragers van een zekere pazie. Als
de symbolen voor het werkelike leven moeten gelden, is mijn keus altans
gedaan; in mijn rangorde staat Napoleon een heel eind beneden Spinoza. En
de bewonderenswaardigheid van een Erasmus wordt mij, dieper dan in de
hersens alleen, duidelik na dit „Kongres ter Verdediging der Kultuur".
In de grond komt alles misschien neer op de opvatting die men heeft
van dit woord kultuur: in de eerste plaats geestelik en esteties, of eties en
maatschappelik. Het is meer dan waarschijnlik dat de bevrij ding van de
laatste slaven (dus van het proletariaat) de hoogste kultuuraktiviteit is die
de mensheid nog voor zich heeft. Maar dat de kultuurdragers in naam daarvan worden verplicht tot een slavernij die de eerste voorwaarde van kultuur
alweer, die de kritiese gedachte en vrije mening uitsluit, is stuitend, zelfs in
een voorlopige vorm. Het fascisme in Duitsland beroept zich eveneens op
voorlopige misstanden waaruit later een stralende zij het nationale —
kultuur verrijzen zal. Er is hier schijnbaar een tegenspraak die alleen door
kompromissen kan worden opgelost; maar de leugens om bestwil, de hypokrisie, kortom de propaganda, blijven voor een bepaald soort kultuurgeweten
toch onverdragelik. Dit is niet meer een esteties of geestelik, maar een eties
verzet; een bedenking dus die zich niet meer alleen tot kunstenaars en intellektuelen richt, maar we! degelik tot hen die de kultuur uitsluitend als het
heil van de gemeenschap beschouwen.

En wat te antwoorden op iemand die zeggen zou: — De grootste nalef-
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heid is te geloven dat literatoren op een literair kongres er beter op kunnen
warden omdat men er ook nog halve politici van heeft gemaakt. 1

1 Het schijnt dat enige burgers (al of niet in uniform, dat doet er in dit gevalweinig toe)
mensen als Ter Braak, Greshoff en mijzelf met grote luciditeit hebben „gevangen" onder
de ietwat gekompliceerde term van semi-cripto-kommunirt. Voor luciditeiten van dit soort gaat
men trouwens naar kongressen als hierboven beschreven, alleen en uitsluitend om er „instrukties uit Moskou" op te doen (waarschijnlik in grote geheime enveloppen achter de
schermen verstrekt). Als deze benauwde domheid het peil van Moskou's tegenstanders aangecft, dan begrijpt men dat Moskou niet voelt voor het vermorsen van te veel „kwaliteit".
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IV

lull. — In de vlaamse afdeling van Forum stelt Walschap de dichterlike
„roes" nog eens aan de orde, en roemt dan De Ruiters van Bert Decorte als
een grandioos gedicht, waarin hjj op slot van zaken zichzelf en ons maar wat
turfs maakt — maar: Laat een intelligente mast dat gedicht zjin zakken omkeeren, wat heeft hjj, wat weer hjj, waarin is hij superieur? — Antwoord:
hij zou de superioriteit kunnen hebben zijn zakken niet met alkohol van
Rimbaud te vullen om die voor eigen fabrikaat uit te geven; hij zou altans,
ook als hij zich hieraan een „roes" dronk, kunnen weten dat hij zich bedronk
met de vervalsing van een gerenommeerd merk. Men zou uit de trots waarmee Walschap zijn vraag stelt haast opmaken dat hij nooit Bateau lyre las,
nooit die roes beleefde, of, die roes beleefd hebbende, het van zo weinig
belang achtte dat hem er niets van is bijgebleven.
Het gedicht van Bert Decorte is als namaak anders van een ontwapenende eerlikheid. Van de eerste strofe of levert hij zich over aan alles wat
Rimbaud hem in deze ene prestatie voordeed; de symboliek, de wisselende
kleuren, het metrum, de bizondere verdraaiingen daarvan, alles is zeer naievelijk geimiteerd; Decorte heeft alleen de bescheidenheid gehad zich als
een ruiter te paard voor te doen waar Rimbaud de ambitie had zich met een
dronken boot te vereenzelvigen. Eerste strofe van Rimbaud:

Lorsque je descendais des Fl eaves impassibles,
Je ne me sentis plus guide par les haleurs:
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloues nus aux poteaux de cool Burs.
Eerste strofe van Decorte:

Nog voor bet roze vlees der blanke zonnetanden
werd blootgelachen door een rode negermond
reed ik nadat ik mij verlost had uit de hand en
van 't inlands yolk weer vrij en moedig in het rond.
Ook het inlands yolk is, na de Peaux-Rouges criards, bescheiden. Als
Rimbaud's dronken boot van het zeewater getuigt dat het
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Me lava, dispersant gouvernail et grappin
zegt de ruiter van Decorte alleen maar:

lk had min zadel en min stjgbeugels verloren,
maar als Rimbaud zich toonverschuivingen veroorlooft als:

Et les lointains yens les gouffres cataractant
volgt Decorte hem toch zonder aarzelen in verzen als:

Die openvallen tot een veelkleurige bloei.
Men mag het Bert Decorte niet kwalik nemen dat hij, als zovele anderen,
voor de neiging is gezwicht een pastiche van Rimbaud te schrijven, en misschien komt hem zelfs lof toe voor de overtuiging en de lange adem waartoe
hij in staat bleek, want het gedicht van Rimbaud telt 24, dat van Decorte
25 strofen. Men vraagt zich in dit verband alleen of wie Walschap voor zich
heeft gezien toen hij hieraan de berooidheid toetste van een intelligence? Het
probleem van de intelligentie is zo gevarieerd, zo weinig elementair en zo
kwasi-onoplosbaar, dat de filosofie van Taine er twee lijvige delen aan moest
wij den. Ik weet niet of het de intelligentie is van Spinoza, van Edison of van
Deterding die hier beoogd werd; Sallustius vertelt wel van Jugurtha dat hij
een krachtige intelligentie bezat omdat hij zo bedreven was in het vallen
zetten voor roofdieren.

Weinig boeken zijn zo leerzaam en zo aktueel in deze tijd, voor hen die
belang hebben bij de vrijheid van de geest, als dat van John Charpentier over
Napoleon et les Hommes de Lettres de son temps. Men ziet er een despoot
met de kleinzieligste waakzaamheid alle literatuur degraderen of militariseren
en als figuur toch groter blijven dan de schrijvers die het min of meer wagen
hem te weerstaan. Men gelooft soms bijna aan zijn autoriteit in de zaken des
geestes, omdat men, gegeven zijn parvenuachtigheid, zozeer verwacht een
sergeant te horen praten, dat men al verrukt heengaat als het blijkt dat hij
nog over de kultuur beschikt van een artillerie-officier: Goethe is dupe geweest van deze „autoriteit". Als men zijn roem met alle literaire roem vergelijkt, blij ft hij natuurlik verre superieur: Mme de Stael ademde dus altijd
moeilik in zijn tegenwoordigheid. Hij stelt een bizondere politie in voor de
literatuur, wat een originele bestemming heten mag, en daarbij griezelig
juist, voor een bepaald soon literatoren; de pers brengt hij, gedurende het
konsulaat al, van 63 kranten terug tot 13, wat op zichzelf een weldaad lijkt,
maar die 13 zijn dan ook door de zuiverste lakeien geredigeerd. En als pittige
bizonderheid merkt men dat uitgerekend Le Journal des Hommes Libres betaald wordt door de minister van politie Fouche.
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Alles wat nog aan kunst mag doen bestaat in zijn schaduw door vleierij,
en het symbool hiervan is de Bonaparte op het paard dat de Sint-Bernard
schijnt te willen overvliegen (in werkelikheid ging hij te voet of op een ezel),
op vererend verzoek geschilderd door David. Vanuit onze tijd gezien is het
een bedroevend schilderwerk; maar de vleiers met de pen hadden zo weinig
talent dat zij hemzelf soms onpasselik maakten. Hij beklaagt zich op een dag:
Ik heb de kleine literatuur voor mij, maar de grote tegen mij. — En toch
heeft hij ongeveer alle literaire „groten" op een gegeven ogenblik ingepalmd,
want hij heeft niet alleen zijn befaamde persoonlike magie, maar hij is ook
nog op sinistere wijze akteur; Stendhal nog daargelaten, zijn ergste vijanden
zijn, de ene vroeger de andere later, bereid geweest zijn handlanger te spelen:
de hysteriese Mme de Stael, de ontgoochelde Benjamin Constant, zelfs zijn
mytomane „tegenpool" Chateaubriand. Het enige wat men met sukses tegenover hem had kunnen stellen: de waarde van de „honnete homme", ontbreekt
bij al deze penvoerders ongeveer totaal. Om de geest te dwingen aan zijn kant
te staan, beschikt hij letterlik over alle middelen: niet alleen de gevangenis,
maar verbanningsoorden als Saint-Domingo en het gekkenhuis van Charenton. Maar als alle despoten is hij tegelijk bang dat de geest hem niet rechtvaardigen zal, en hij is niet cynics genoeg om op dit gebied niet te liegen
waar hij het nodig acht in zijn Memorial de Sainte-Helene.
Overgevoelig voor de minste kritiek, kontroleert hij zelf de kranten en
schrijft ridikule kruideniersverantwoordingen aan Fouche, als daarin gestaan
heeft dat hij zoveel uitgeeft. En de abjekte Geoffroy (bete noire van Stendhal, kampioen voor het geloof en tegen de filosofen natuurlik ook) vleit hem
zo straf dat hij het monopolie krijgt van de kritiek, wat hem veroorlooft
iedere kollega-auteur op te vreten die nog een schijn mocht vertonen van
meningsvrijheid of talent. Van tijd tot tijd neemt de Keizer zelf de rol over,
wordt journalist tegen Engeland en kraakt in de Moniteur eigenhandig
Corinne van Mme de StaEl. zijn censoren vinden dat De l' Allemagne besnoeid moet worden; hij leest het bock zelf en laat de hele oplage verbranden.
„Vrouwen moeten breien", vindt hij; mannen alleen mogen schrijven, maar
eerst (zegt Charpentier) na vooraf behoorlik te zijn ontmand.
In 1806 is het verboden een woord te schrijven over het bestaan van
Lodewijk XVI, zoals heden in Sovjet-Rusland de diktator Stalin elk woord
verbiedt over het bestaan van Trotsky. De kleinzielige angsten van de despoot
kunnen altijd nog heel wat groter zijn dan de politieke belangen waarmee
hij deze „rechtvaardigt". Henri IV, een Bourbon immers ook, is nog te dicht
bij de held om hem geen konkurrentie aan te doen; hij verbiedt dus een
toneelstuk over hem en schrijft aan Foudie: La scene a besoin d'un peu d'antiquite. Als die oudheid, wel te verstaan, helden op de planken brengt waarin
men hem herkennen kan, en vooral niets dat tegen zijn betekenis in zou
gaan. (Men kan zich amuseren met het idee dat een heer Mussert, eindelik
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,despoot geworden van Nederland, een stuk bestelt over Brinio, maar kopschuw wordt bij het woord Colijn).
Toch heeft dit alles natuurlik niets te betekenen voor hen die de krijgsroem boven alles stellen; zij vinden wellicht dat een groot generaal aan groatbeid wint wanner hij op het gebied van de geest 100 % kleingeestig weet te
zijn. — En als generaal genomen, zoals iemand mij eens zei, ziet men niet
goed wat men hem zou kunnen verwijten, hij heeft meer veldslagen gewonnen dan hij er verloren heeft. — Hij heeft zijn maarschalken veracht en
tegen elkaar uitgespeeld volgens de mensenkennis die altijd zijn enige was:
dat er niets bestaat buiten de laagste gevoelens van eigenbelang; en deze
helden waren de behandeling volkomen waardig, zoals men na kan gaan in
ongeveer alle memoires waarin men hen ziet optreden, tot die toe van de
kavalerist Marbot. Met hun enige deugd van .fysieke dapperheid moet men
al hun verdere eigenschappen zien te bedekken: La posterite ne saura jamais,
schrijft Stendhal die hen persoonlik gekend heeft, la grossierete et la betise

de ces gens-14, hors de leur champ de bataille. Et meme sur le champ de bataille, quelle prudence! C'etaient des gent comme l'amiral Nelson, songeant
toujours a ce que chaque blessure leur rapporterait en dotations et en croix. 1
Op Sint-Helena nog behandelt de meester zijn getrouwen precies als in
de dagen van zijn roem: hun haat en nijd tegen elkaar en de manier waarop
hij die exploiteert, is een familiehotel vol gepensioneerde kantonrechters
waardig. Het enige wat men van deze man tenslotte voluit vereren kan is zijn
legende. Zo heeft men hem gevonden toen men kind was. Altijd kruitdamp,
gescheurde vaandels, blote sabels, paarden, lijken, uniformen; hij als de tovenaar die altijd wint daartussen. II< vroeg aan mijn vader of hij ook mooi was,
zoals men wil dat Achilles het is, en Siegfried en Ardjoena. Zodra men genoeg onderscheidingsvermogen heeft om te gaan ontleden, blij ft er een idool
ever voor zakenmannen, voor captains of industry. Niets heeft de bewondering van mijn vader voor hem kunnen aantasten, elk woord zelfs van.
Napoleon leek hem prachtig; hij genoot van zijn „liefdesleven" in de goedkope boekjes die daarover bestaan, en hij sprak met afsthuw over Taine, die
hij nooit gelezen had, maar waarover hij bij zijn navertellers de notie had
opgedaan dat hij „veel kwaads van Napoleon verteld had". Daarentegen had
Masson „betere dingen" geschreven; men moest als Napoleon-bewonderaar
Masson als geleerdste autoriteit zien zoals men de valse geleerde Taine moest
wantrouwen. Hiernaast ontmoet men, als kind, al de lieden die Napoleon
met imbeciliteit bestrij den, voor wie hij zonder meer een „moordenaar" is,
en die hem zelfs zijn persoonlike moed zouden willen ontnemen („hij stond
altijd buiten schot op een heuveltje en op de brug van Arcola had hij de
vlaggestok om hem te beschutten".)
1 De walging die uit deze zinnen spreekt is des te treffender als men bedenkt hoeveel
waarde Stendhal hecht aan alle moed en „energie".
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De brug van Arcola, meest teatraal voorbeeld van Napoleon's persoonlike moed, heeft iedereen getroffen. Stendhal vertelt de episode op deze
manier: Napoleon se jeta lui-meme a la tete des grenadiers; ceux-ci, cribles

par la mitraille, reculent; Napoleon tombe dans le marais; it est un instant
au pouvoir de l'ennemi qui ne s'apercoit point de la prise qu'il peut faire;
les grenadiers reviennent chercher leur general et Pemportent, etc. Maar hij
maakt er allerminst uit op dat Napoleon niet moedig zou zijn geweest en hij
lacht om Chateaubriand die tot dergelijke uitlatingen overgaat en tot verwijten als dat Napoleon niet Napoleon zou hebben geheten maar Nicolas.
Stendhal vermijdt, als altijd, de officiele, de parade-lezing van het geval,
maar hij zegt dan ook voortdurend: j'ai renonce a toute noblesse de style;
reden waarom men, 6 regels verder dan bovengeciteerde passage, een zinnetje
aantreft als: Mais it etait dip trop Lard; on ne pouvait plus Comber avec avancage sur les derrieres d'Alvinzi surpris (oostenrijks generaal; bedoeld wordt:
zijn achterhoede). Stendhal besluit tot l'incroyable termed, d'dme du general

et le danger extreme qu'il avait couru lorsqu'il tomba dans le ,marais —
waar Tolstoi met verachting sprak over de modderplas van Bonaparte en het
vaandel dat hij bevuild had.
Het is een zaak, bijna van persoonlike sympatie of haat; en toch lijkt
het mij moeilik om de opkomst van de onbekende artillerie-officier Bonaparte te lezen zonder de grootste bewondering; deze bewondering wordt eerst
overstemd door afkeer en verzet wanneer hij keizer geworden is, d.w.z. tyran.
De historici die het dan hebben over Napoleon's „menselikheid" en eigenschappen van hart doen hypokriet of kluchtig aan, omdat het voor een kind
duidelik kan zijn dat alles beheerst werd door de geweldigste eerzucht niet
alleen, maar door een niets-ontziende zucht tot overheersen, door een onlesbare dorst naar gehoorzaamheid van ieder ander; dat alle „menselikheid"
eerst begint waar aan dit a priori voldaan werd; dat men dus op zijn best
altijd te maken had met de vriendelikheden en gunsten van een tyran. Er zijn
goddank altijd mensen geweest voor wie de tyran nooit enige bekoring had.
Later gaat men dus met zekere sympatie denken aan hen die zich tegenover hem hebben durven stellen en die men eerst zonder meer als gemene
lieden zag: een Moreau, een Cadoudal, een Malet zelfs, de romantiese duitse
student Stapps. Maar ook dit blijft bedrog, zoals het dromen blijft wanneer
men zich voorstelt dat een Hoche of een Saint-Just, hadden zij geleefd, Bonaparte belet zouden hebben Napoleon te worden, zoals het poezie blijft om de
jong-gesneuvelde Desaix en Marceau als zuivere revolutie-generaals te stellen
tegenover de latere maarschalken van het keizerrijk. Desaix is gesneuveld in
de slag die het konsulaat bevestigde, Marceau zou misschien gewoon de rivaal
van Murat geworden zijn. En een Hoche of een Saint-just, met de macht van
Napoleon in handen, zouden de betekenis verloren hebben die men nu in
hen bewondert. ( Julien Sorel is vooral sympatiek omdat hij in staat blijkt
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zijn eerzucht door een crime passionnel de bodem in te slaan, omdat hij Jong
onthoofd wordt inplaats van minister te worden.)
Het „genie in alles" van Napoleon weet voor de bloei der letteren niets
peters te bedenken dan de „oorlog van de kritiek" te verbieden en van het
Instituut een snort hooggerechtshof te maken. Hij is op soortgelijke manier
bewonderenswaardig als politikus, waar hij zich door Talleyrand, door
Fouc.h6 en door Metternich in de luren laat leggen, en als staatsman waar hij
Frankrijk op de rand van de ondergang weet te brengen. Maar ook dit alles
is niets naast zijn legende. Het is haast als moest men hem als boeman tegenover de schrijvers van zijn tijd bijvallen, alleen omdat uit hem toch het
voedsel komt voor de napoleontiese inspiratie bij een Stendhal, een Balzac,
een Hugo, bij de wereldliteratuur haast omstreeks 1830.
De grondtrek van dit universeel genie is overal aanwezig en van een
geniale eenvoud: militarisatie van de Staat, van het onderwijs, van de geest,
van alles; het woord „universeel" is dus inderdaad nog toepasselik. Tegenover Chateaubriand, die de vrijheid van het woord opeist, is zijn reflex dan
ook even eenvoudig om hem door zijn dragonders te willen laten neersabelen
op de treden van de Tuilerieèn. Iedere keer als hij het civiele tegenover het
militaire heeft voorgestaan, gebeurde het uit berekening; geen gedicht, geen
toneelstuk, geen schilderij had waarde voor hem dan wanneer het in nauw
verband stond met het leger of met zijn macht. Hij heeft dan ook de kunst
gekregen die hij verdiende, besluit met nuchtere eenvoud Charpentier.
De geleerden, en vooral zij die aan metafysika deden, konden zich uiteraard beter met de tyrannie verzoenen: hun letteren doorkruisten een domein
dat de wereldveroveraar weinig hinderde; hij beschouwde zich als de erfgenaam van Charlemagne, maar de hogere sferen kon hij versmaden als nutteloos en onbekend. Men vindt niettemin in het journal intime van de meest
metafysiese onder de napoleontiese filosofen, de edele Maine de Biran, op
17

Mei 1815 deze definitie: Bonaparte, dont le nom sera un jour le titre le

plus odieux dont on puisse fletrir un tyran — wat voor een filosoof en psycholoog van een zekere rijkdom aan illuzies getuigt.
Matematikus en soldaat, met een enorm gevoel voor het teatrale, dat is
in drie trekken de man die voor „dichter" kan doorgaan zodra men zijn leven
en zijn lot van buiten af beziet als een „epos in aktie". Maar Attila blijft
essentieel iets anders dan Homerus. De analyse van dit karakter is een ondankbaar onderwerp, niet alleen om de antiklimax Bonaparte-Napoleon,
maar omdat men, bij deze individualist buiten alle proporties, toch zou
moeten uitgaan van het idee: Napoleon dupe van zijn rol. Er zijn historici
die zeggen dat hij inderdaad, van het keizerschap af, de vrede gewild heeft;
de rol die hij zich veroverd had was dus ook hier machtiger dan zijn wil;
maar hoe ook gezien, de dwaasheid is om te veronderstellen dat deze individualist vrijer zou zijn geweest naarmate hij machtiger werd. Een artillerie-
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officier, tot keizer geknecht, is uiteraard een slecht verstaander van wat een
ander vrijheid noemt en daarmee voorhebben kan. En het gevoel voor de
werkelikheid van deze epos-figuur doet hem dus ook hier de knoop doorhakken, met de banale uitspraak van alle staatsleiders dat de vrijheid een
woord is en nooit heeft bestaan.
Het is het noodlot van wie aan de geest geloven, om de vrijheid nodig
te hebben als een plant water en licht. Voor de intellektueel of kunstenaar
die zich niet wenst te laten degraderen tot soldaat, bestaat onder een diktatuur maar een levensmogelikheid: te denken en te voelen buiten de eigen
tijd. Het is niet onmogelik zoiets te doen (de moralist Joubert onder Napoleon is er een voorbeeld van), maar het is bijna onmogelik het te doen zonder
een funk kwantum lafheid.

Volgens zekere hollandse kritici, waarvan het aantal schijnt toe te nemen,
moet de intelligentie, zoal niet helemaal om te vermoorden dan toch iets zeer
beschamends zijn, en met het begrip kunst ongeveer onverenigbaar. Het ziet
er naar uit of men een wat bolle jongen moet zijn die niet al te veel begrijpt,
wil men nog voor een ernstig kunstenaar doorgaan. Deze opvatting, lees ik
bij Julien Benda, is „demokraties" en „germaans"; demokraties waarschijnlik
omdat iedereen instinkten en gevoelens heeft, terwij1 het bepaald roekeloos
zou zijn zoiets van de intelligentie te zeggen.
Maar hoe dan ook verklaard, ha werkt verwarrend wanneer men deze
kunstenaarsdeugd zozeer door de kritici ziet nagestreefd als bij ons gebeurt;
of altans, men zou van lieden die eigenlik alleen deze ene deugd bezitten,
kunnen verlangen dat zij desnoods kunst, maar Bever geen kritiek meer
schreven.
En als het kreeren in domheid een vereiste wordt, laat men dan niet
vergeten dat iedere kreatie op papier nog van begrip, van inzicht, van intelligentie dus, getuigt; dat de grootste kreaties op papier tenslotte nog maar
kreaties bijwijze van spreken zijn; dat men niets 26 volledig en in domheid
kreeert als levende mensen. Laat men dan ook de kunst Bever helemaal verachten, als zijnde nog veel te rijkelik door het begrip besmet, en zich uitsluitend verlaten op de domme listigheid van de spermatozoiden.

Afbrekende formules. — H. zegt in minachtende zin over Poe: — Het
is eigenlik een superieure Samain. — Dit wil niets anders zeggen dan dat
H., voor zijn persoonlike smaak, het deklamatoriese genre dichters (Whitman, Claudel) hoger stelt. Overigens is Poe een superieure Samain, zoals
Baudelaire een superieure Rollinat is; zonder het bepaalde akcent is de for48

mule alleen maar juist, en dus ook voor bewonderaars van Poe niets ermee
miszegd.

In een kring waarin men het anti-semitisme van de nazi's heftig veroordeelt (en er zijn geen Joden bij), valt de vraag: — Waarom zijn jullie
eigenlik niet anti-semiet?
Antwoorden:
A: — Omdat ik geen kristen ben, d. w. z. het op die manier niet wens
te zijn; d. w. z. omdat het mij koud laat dat de Joden Kristus hebben laten
kruisigen.
B: — Omdat ik geen ogenblik mee wens te doen met een onwetenschappelike, onwaardige, kinderachtige rassenteorie.
C: — Omdat ik de Joden nog altijd heel wat meer mag dan dat weerzinwekkende germaanse ras van „blonde beesten". Niets is erger dan een
Goering!
D: — Omdat ik liberaal ben.
E: — Omdat ik een paar joodse vrienden heb.
F: — Omdat ik een joodse vrouw heb.
De vrager zegt dan: — Geen van deze antwoorden lijkt mij bevredigend,
zelfs niet de som van allemaal. De Joden hebben zich zelf altijd gehouden
voor een uitverkoren ras. Als men niet wetenschappelik bewijzen kan dat het
germaanse ras hoger staat, het tegendeel evenmin. De Hitlers en Goerings
zijn tenslotte een ongelukkig toeval; bovendien, het overwicht dat de Joden
in Duitsland hadden gekregen, valt niet te ontkennen. Het kristelike antisemitisme valt te verwaarlozen als bijgeloof. Het liberalisme zou iedere
andere opvatting, dus ook het anti-semitisme, moeten kunnen toelaten. En
voor degenen die joodse vrienden en vrouwen hebben, wil ik hier opmerken
dat ik persoonlik nooit een behoorlike Jood ontmoet heb en dat mijn joodse
vrouw mij bedrogen heeft.
Er is stilte; tot iemand vraagt:
— Dus bent u wel anti-semiet?
— Dus ben ik geen anti-semiet! klinkt het antwoord verwoed.

Ongetrouwd — maar dat doet er hier minder toe — 'even een jonge
man en een jonge vrouw samen met hun zoontje van 6 jaar, in de grootste
armoede. De vrouw is dol op het kind, de man aanvankelik ook, later begint
hij het te haten. (Altans, men neemt aan dat het zo is.) Op een avond lopen
zij met hun drieen langs de Seine; opeens trekt de man het kind mee tot aan
de rand van het water, duwt het met het hoofd erin en houdt bet bij de

voeten vast terwij1 het tegenspartelt. De moeder, een paar stappen vender,
ziet het gebeuren en doet niets, net zo lang tot het kind dood is. Later blijkt
dat de man vaak genoeg gezegd had dat hij dit nog ems doen zou.
Het is misschien het ergste krantenbericht dat ik ooit gelezen heb; na
jaren kan ik mij nog in al de mogelikheden verdiepen, proberen te verzinnen
wat er tussen die man en die vrouw kan zijn voorgevallen voor dit gebeuren
kon, wat er in hen is omgegaan terwijl het gebeurde, wat daar precies vermoord werd, wat daarna heeft kunnen voortleven als de man niet ter dood
veroordeeld werd, of in de vrouw alleen als hij het wa, werd, — altijd kom
ik er benauwd en suf uit, met de behoefte aan het idee dat alles is verzonnen.

Een jaloers arbeider ziet in het musee de Cluny een middeleeuwse kuisheidsgordel en wordt erdoor „bezeten"; hij maakt er een tekening van, laat
het voorwerp namaken, dwingt zijn vrouw het te dragen. Desondanks laat
zijn jaloezie hem niet los; hij slaat haar bij na dageliks en dreigt haar te vermoorden, tot zij naar de politie loopt, met de gordel en al haar kneuzingen
om haar verhaal te staven.
De krant brengt een portret: de man en de vrouw beiden, met, vergroot
ingelast, de kuisheidsgordel.
De vrouw heeft bezworen dat zij hem nooit heeft bedrogen; het wordt
eindeloos waarschijnlik als men het portret gezien heeft, zij heeft geen kin
en uitpuilende ogen. Pakkend detail: hij heeft de gordel laten maken, voor
heel veel geld, van haar spaarpenningen. (— Het was niet meer dan billik,
vond Gr., dat zij haar eigen toilet betaalde.)

Macht van knoflook. — De intelligentste man zegt domme dingen, de
bekoorlikste vrouw vulgaire, als de dingen die zij zeggen in een knoflookadem tot ons komen.
De libertijn Gille — in Drieu's Homme convert de Femmes — zegt:
„Lever knoflook dan tandpasta", wat haast genoeg is om hem bij een bepaald soort minnaars in te delen.)

„Ik, die geen marxist ben", zei Marx. Men moet hieruit toch niet afleiden dat ille marxisten geborneerde beunhazen zijn. De marxistiese kritiek
heeft, als iedere kritiek, haar bevoegde en soepele geesten en haar hulponderwijzers. Men kan alles van de marxistiese metode leren — ook als men er
niet door overtuigd zou worden — wanneer men haar ziet toegepast in De
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Groote Dichters

van Herman Gorter, in

De Lage Landen bij de Zee

van Dr.

Jan Romein; men zou vooral willen dat de hulponderwijzers van het
marxisme zich hier grondig aan toetsten. Bij de hulponderwijzers volstaat de
ijver van het nieuwe bijgeloof, naast de grote subtiliteit reeds te kunnea
zien of iets „marxisties opgevat" is of niet. Wat marxisties opgevat is deugt,
al de rest deugt niet, weet het cementen brein van de hulponderwijzer. Als
men hem op de kunst loslaat blij ft hij even onvervaard, d. w. z. immuun
voor deze primaire waarheid: dat men zonder iets van het marxisme te weten
een groot talent kan bezitten, zoals men doorkneed kan zijn in het marxisme
zonder een spoor te vertonen van talent. Hij is voor het leven verzekerd tegen
deze waarheid door de even grote waarheid dat hij geen spoor vertoont van
marxisties talent.

P. M. zei van een bekend literator die op zijn raad zijn leven te boek
had gesteld en die van hem zelfs de titel gekregen had,

Dossier secret: —

Ja, hij had werkelik heel mooie verhalen, vandaar dat ik op die titel kwam;
maar nu heb ik alleen gelezen hoeveel tijdschriften hij heeft opgericht, wat
men noch erg „dossier" noch erg „secret" kan vinden; de juiste titel hiêrvoor
zou zijn:

Trente ans de Porte-plume!

Augustus. —

Op het punt met vakantie te gaan, krijg ik een uitgebreid

schrijven van een socialist; hij stuurt een artikel over volksonderwijs en wil
van mij weten hoe men de arbeiders bij kan brengen dat de goede auteurs in
ons land beter zijn dan de slechte. Het is mij onmogelik hierop te antwoorden, mijn eerste vraag zou zijn:

welke arbeiders? Het prodde van avond-

kursus en volksuniversiteiten is mij antipatiek, altans niet zo heel veel sympatieker dan het thuisbezorgen van alle wijsheid door de krant.

garanties voor het literatuurgevoel van, zeg 5

Geef mij
wil

arbeiders op de 100, en ik

veel tijd doorbrengen met het vormen van deze

5, niet volgens mijn smaak,,

maar met al de vereiste moeite om te begrijpen wat

zjj

nodig hebben, elk

apart en „individualisties". Het is een mandarijnenopvatting misschien, maar
de enige die mij niet oppervlakkig lijkt. De oppervlakkige wegwijsheid inzake literatuur van een massa arbeiders laat mij even onverschillig als die van
een massa welopgevoede jongedames.

Georges L., door zijn vrouw bewonderd om zijn intelligentie, heeft inderdaad de intelligentie die op slag doorziet hoe iets in elkaar zit, hoe een
blikje opengemaakt moet worden, enz. Na ons dagen achtereen verpletterd
te hebben met zijn kennis van motoren, van hoe men verschillende auto's
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bestuurt en hoe men een werkelik heel oude auto nog met winst kan verkopen, wilde hij mij bewijzen hoe een zeer slecht opgemaakte krant nog een
van de aantrekkelikste was die er bestonden. Ik had nog geen twee zinnen
uitgesproken om aan te tonen dat hij zich vergiste toen hij meende te moeten
zeggen: — 0, van kranten weet ik niets af. Spreek mij over films of balletten,
dan kan ik u antwoorden.
Op een dag kwam hij los over een vriend die hij geniaal scheen te
vinden. Wat hij het meest bewonderde in deze vriend was dat hij zelf kookte:
-- En met een raffinemerit! Het was iemand die eerst met een seringue
Pravaz x gram cognac in een kilo vlees spoot, dus ik hoef verder niets te
zeggen!
Voor zijn dochterje van 9 jaar had hij een kleine kodak gekocht, die hij
met trots aanwees, erbij fluisterend: — Kost bijna niets. Pasklare foto's, u
'weet wel. (Met een knipoogje.) — Het ging om een bekende bedriegerij
-van foto's die het kind denkt te maken, terwiji het toestel niets bevat dan een
yrol reeds gemaakte opnamen, die alleen nog maar ontwikkeld moeten worden.
THet kind dat haar vader gekiekt heeft, ziet Charlie Chaplin tevoorschijn
koreem
— Wat een gemeen iemand, zegt Harriet, wat een verachting voor het
kind spreekt uit zo'n vondst — tenzij de „uitvinder" rekende op het gevoel
voor wonderen dat een kind nog heeft, wat hij hoogstwaarschijnlik niet
gedaan heeft.
Georges L. antwoordt: — In werkelikheid is mijn dochtertje er een jaar
te oud voor; het is bedoeld voor kinderen tot en met 8 jaar.

— Irene laat zich alleen maar de handen kussen, vertelt Rosy, omdat
weet dat ze uitgekleed niet mooi is; niet omdat ze haar man niet zou willen
bedriegen. Maar dit weinigje is genoeg; ze is helemaal veranderd, ze is in
.een ogenblik 8 kilo afgevallen (je ziet er niet zoveel van, maar toch. . .) en ze
;maakt haar man nooit meer een jaloeziescene.
— Wat een geluk voor hem. Maar is hij nu niet jaloers?
— Stel je voor, hij heeft het zo rustig als hij het nog nooit gehad heeft!
Eij is alleen woedend omdat hij jaren lang gepest is geworden, alleen omdat
,er niemand was om de handen van Irene te kussen.
— Maar zou zij zelf geen behoefte kunnen krijgen om verder te gaan?
En zou hij het dan ook nog prettig vinden?
— Geen gevaar, zegt Bernard (man van Rosy) op een toon die geen
tegenspraak duldt: „verder gaan" is voor mannen het erotiese hoogtepunt.
'voor vrouwen volstrekt niet.
— Maar de arme heer dan die de handen kust?
2e
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— Au fond, zegt Rosy, ben ik er zeker van dat die ook gelukkig is dat
hij niet verder hoeft te gaan.
Dit is het

tout le monde heureux

op de „hogere" franse manier.

Rosy is de moeder die al haar intelligentie wijdt aan haar dochtertje,
omdat zij haar een gelukkige jeugd wil geven (die zij zeif niet gehad heeft).
Het vermoedelike resultaat is „onmogelikheid": een pretentieus kind dat zich
nu al voelt als middelpunt van alles, en erg veel ongeluk zal hebben later.
Rosy is de freudiaanse die alle „komplexen" vermij den wil en vergeet
dat men zonder komplexen alleen maar lege kamers en onbenullen verkrijgt,
want die gevreesde komplexen zijn waarschijnlik de meubels van ons binnenhuis en de grondstoffen voor ons karakter.
Een andere razernij bij Rosy is haar feminisme. Om geen vrouwelike
minderwaardigheidskomplexen te hebben, moet het kind later op haar 15e
jaar een amant nemen: de eerste de beste, want zij moet weten dat dat er
volstrekt niet op aankomt. Wij moeten ons volkomen losmaken van alle kristelike vooroordelen, die ons alleen maar minderwaardigheidskomplexen
kunnen bezorgen. Wij zijn niet religieus, dus als wij onze kinderen opvoeden
moet het zijn volgens

onze waarheid. Hoe moet dat kind alle verhoudingen

onder onze vrienden zien en morele of deugdzame opvattingen hebben? dat
is toch iemand in de leugen grootbrengen! Zij zou het afschuwelik vinden
als haar kind toch kristelik zou gaan voelen — denk maar aan Psichari, die
van Renan en Anatole France afstamde — en dan, de mannen geven zich nu
eenmaal geen rekenschap van wat in een maagd omgaat tussen haar 18e en
23e bijv. Als de mannen zich niet met de nieuw gewonnen vrijheid van de
vrouw kunnen verzoenen, betekent dat niets anders dan dat zij vrouwenhaters
zijn zonder het zeif te weten, en wat een vrouw verplicht is aan vrouwenhaters op te offeren, is haar werkelik niet duidelik. Als de gevoelens van de
mannen onder de nieuwe vrijheid van de vrouw lij den, dan moeten zij die
gevoelens maar leren disciplineren. Wat drommel, een vrouw is niet bedorven, al zou zij allerlei idioten gekend hebben! die idioten geven toch niet
af! Enz.
Terwijl D. naar het betoog luistert, kan hij alleen nog maar verlangen
dat het kind inderdaad kristelik zal gaan voelen en hij voelt zichzelf inderdaad gloeiend vrouwenhater worden.
Die avond wordt hij gewroken door het gejengel van het kind, dat haar
moeder geen ogenblik toestaat de kamer te verlaten. Men hoort Rosy, die
alle boeken over kinderopvoeding gelezen heeft, om het kwartier zeggen:
— Nu gaat mama weg! — twee stappen in de gang doen en dan weer naar
het krijsend dochtertje terugkeren. Overdag volgt zij het overal door de ruin,
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smeltend van vertedering als het zich opeens helemaal uitkleedt: — Zie je
wel, ze heeft niet de minste kuisheid! (kuisheid beschouwd als kristelike ondeugd) — en hardop, waar het bij is: — Ze heeft werkelik een snoezig
lichaampje! Ze voelt zich echt gelukkig in haar huidje! — Het kind zelf,
komies nog, zegt soms: — Kiki heeft een snoezig zichje. — Maar D. kan
er niet meer naar kijken zonder te denken dat zij zich op haar 15e zo dapper
zal moeten weren.
Rosy brengt slapeloze nachten door, want na de komedie van weggaan
en terugkomen is Kiki overstuur en schrikt om het uur wakker met: —
Mama, ben je daar nog? — ZO'n aanleg tot aanhankelikheid, denkt D.,
schijnt de plannen van haar moeder ook wel erg te bedreigen.
Een avond later zit iedereen in de tuin te luisteren naar het geschreeuw
van Kiki dat uit het raam komt, want Rosy heeft haar ditmaal toch alleen gelaten en is bij het gezelschap komen zitten. Het schreeuwen neemt af, zet
weer op, neemt weer af; men let op niets anders. Rosy zegt dan: — Ik ben
er zeker van dat het op zal houden, want ze heeft een soporal (nieuw onschadelik slaapmiddel) binnen. — Later zegt D., ontmoet men een morfinomane die vertellen zal: „Mijn moeder sloeg mij nooit, om mij geen komplexen te bezorgen, maar ik kreeg iedere avond een soporal, vandaar mijn
liefde voor verdovende middelen". — Ja, zegt Rosy, slaan zal ik haar nooit,
en hoor maar... — en inderdaad, de soporal heeft het geschreeuw overwonnen. — Als men zoiets bij Van der Lubbe doet, zegt D., spreekt de hele
pers er kwaad van en er wordt een tribunaal in Londen belegd om te protesteren.
D. begint te beseffen dat opvoeden jets heel moeiliks is en de brave
burgers te begrijpen die zeggen: — Wij hebben ons kind tenminste een goede
opvoeding gegeven.

Harriet, die een maand op het land doorbrengt, wil soms halve dagen
tochten maken. Een boerenmeisje van 16 moet, onder toezicht van een oudere
hoerin, die haar handen vol heeft met de keuken, voor haar zuigeling zorgen.
De eerste de beste dag komt zij te laat thuis: 10 uur 's avonds inplaats
van half 9. De boerenvrouw komt vertellen dat het kind de' hele avond geschreeuwd heeft, dat het geen melk heeft gehad maar suikerwater, omdat de
melk geschift was. Een half uur later komt het boerenmeisje met de oudere
hoerin, die voor haar het woord voert, om te zeggen dat zij naar haar ouders
terug moet, dat zij trouwens de verantwoordelikheid niet aandurft, enz.
Harriet vraagt zich af wat dit precies heeft te beduiden en komt tot de gevolgtrekking:
le. dat de twee haar een ontaarde moeder vinden en een verachtelike
stadsmevrouw, omdat zij te laat is thuisgekomen;
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2e. dat zij inderdaad bang zijn geworden voor de yerantwoordelikheid,
of zich geblameerd voelen en op deze manier de „vludit naar voren" hebben
genomen;
3e. dat er ook iets met de melk moet zijn gebeurd, omdat die anders
nook schift
maar zij kan dit niet nazien, want de melk is weggegooid.
Het meisje mag natuurlik weggaan, en Harriet ziet zich al veroordeeld
haar verdere vakantie aan de wieg gekluisterd te blijven.
De volgende morgen wordt alles duidelik. De oudere boerin komt
zeggen dat zij wel alleen voor het kind zal zorgen, onder voorwaarde dat
mevrouw haar zal leven (dit met nadruk en bij herhaling) die bizondere melk
te maken.
Het is niets anders geweest dan een melkdrama: het kind krijgt poedermelk en Harriet heeft die zelf klaargemaakt voor zij uitging, zonder de
boerinnen het geheim te verklaren. Zij hebben de poedermelk voor geschift
aangezien, en de oudere boerin (die zelf 5 kinderen had grootgebracht) had
tot de jongere gezegd: Ik heb nog nooit een kind geschifte melk gegeven,
ik doe het nu ook niet!
Zo werd de melk weggegooid, maar de vernedering kwam toen zij daarna het kind niet beletten kon te schreeuwen. Zij durfde geen andere melk te
geven, het suikerwater bleek niet voldoende, kortom, zij sloeg een figuur
tegenover het toegevoegde boerenmeisje. Zodra het meisje weg was en Harriet haar geleerd had de poedermelk te maken, voelde zij zich in haar eer hersteld en bleek bereid voor het kind te zorgen, alleen en ondanks de keuken.

— Waarom, vraagt H., hebben sommige vrouwen gevoel voor de geest,
terwiji zij daar zelf niets van bezitten, en voor de kunst, terwiji zij daar niets
van begrijpen?
— Mij lijkt dit doodeenvoudig, zegt D. De mens wil nu eenmaal
„hoger leven". Kunst is betrekkelik gemakkelik daarvoor: een schilderij is
gemakkelik mooi te vinden, een gedicht ook; het is de overgang van poeziealbum en overgeschreven chansons tot verzen, en zo verder. Later komt de
teorie, en soms een diploma. En daarmee het bewijs: „ik die dit alles begrijp,
gegeven mijn 'diploma of mijn boekenkast of jets anders"...
- Neen, zegt H., het is zo te eenvoudig. Ik spreek ook niet van
vrouwen die vooral voor de roem voelen. Ik bedoel de vrouwen die werkelik
die smaak hebben.
— Het is en een middel om zich van andere vrouwen te onderscheiden
en, zoals ik je zei, het deelnemen aan het hogere leven. Als het niet het geloof of de teosofie is, of sociaal werk, is het dit. En je houdt nu eenmaal van
de dingen waarvoor je je moeite hebt gegeven.
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—

Maar dat wil niets zeggen, want waarom hebben ze zich daar moeite

voor gegeven?
-

Omdat ze het 66k werkelik mooi vonden. Het ene mooi doet stu-

deren voor het andere. Ik had een buurvrouw die filmaktrice geweest was.
Haar latere man was rijk en bovendien knap, zij danste heerlik met hem, zij
werd echt verliefd op hem, zij trouwde met hem en hij haalde haar weg van
de film. En hij deed aan teosofie en ging naar lezingen; en zij ging met hem
mee hoewel het haar verveelde. Tien jaar later — toen ik hen kende — had
zij hem al vaak bedrogen. Maar zij wilde niet van hem weg en zij was van
de teosofie gaan houden. Waarom? Omdat hij wist dat zij hem bedroog, maar
haar toch niet missen wilde en omdat het „hogere" van de teosofie hem
troostte. „Mijn man zegt altijd:

zij is mijn vrouw; haar lichaam heeft lelike

dingen gedaan, maar dat is zij niet". En in alle oprechtheid, zij was van het
hogere van deze
-

geest doordrongen.

Ik zou liever hebben dat je me een voorbeeld gaf waarin de vrouw

zichzelf rechtvaardigde.
—

Best. Een voordrachtkunstenares, getrouwd met een zakenman die

alles voor haar overhad en van wie zij dus hield, — altans, zij bedroog hem
niet, — had de gewoonte om over hem sprekend tot haar artistieke vrienden
te zeggen: Je moet hem maar nemen zoals hij is. — Het grappige was dat
die vrienden hem meestal heel wat liever namen dan haar. Maar zij was doordrongen van haar superioriteit, zij die urenlang verzen in haar mond nam en
nog wel met een „enorme techniek", volgens de ingewijden. Je kunt er zeker
van zijn dat het gevoel voor de geest hier ook autentiek was, al vertoont de
geest zelf zich soms in verrassende vormen.

Madame Racineux (prachtige naam voor een pachtersvrouw) heeft la
gencive abandonnee (hoe dat in het hollands to zeggen?) en het is het begin
geweest van haar huweliksmisere. Haar man heeft haar een nieuw gebit aangeboden; zij heeft geweigerd, zeggend: Ik wil in mijn mond geen tanden
die van

lUken komen!

Haar man bedroog haar dus. Zij, toen zij dit hoorde, hing zich op. Een
voorbijganger zag het door het raam; zij werd losgesneden en bijgebracht.
Zij lag twee dagen te bed, maar zodra zij weer op kon staan ging zij naar de
buurvrouw met wie haar man haar bedrogen had, ranselde haar af, sleepte
haar bloedend naar haar man en zei: — Kijk, nou breng

ik je haar!

De man schrok er zo van (hij had al eiwitverlies) dat hij kort daarna
overleed. Zij was ontroostbaar.
—

Maar u had haar moeten zien, zei degeen die het mij vertelde, het

was een vrouw als een paard, en zó dik.

— En de buurvrouw?
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— U zult het niet geloven, maar die was net zo dik.

De jonge Serge G., 15 jaar, sterk en soepel maar meisjesachtig knap,
met veel donkerblond haar, is als een page verliefd op de zuster van zijn
schoonbroer, een getrouwde vrouw van 30, die er nog heel jong uitziet en
met gitzwart haar. Zij is getroffen, zegt zij, door deze hulde, ofschoon zij
het dadelik aan haar man heeft verteld. Hij van zijn kant blijft heel aardig
met de jonge Serge, plaagt zijn vrouw soms, maar is eigenlik zelf gevleid.
Alleen zijn moeder is er helemaal niet over te spreken, zegt dat zij in haar
jeugd nooit zulke grapjes geduld heeft en legt zoveel zij maar kan beslag op
de jongen, dwingt hem een hele avond met haar te bridgen opdat hij haar
schoondochter met rust zal laten, enz. Op een avond, na het bridgen, zegt zij:
— Nu, wel te rusten allemaal, maar Serge heeft zich vanavond, geloof ik,
erg verveeld?
En Serge, keurig opgevoed, antwoordt met lieve stem en hoofs gebaar:

— 0 ja, mevrouw! maar zoiets komt weleens voor...
Als hij vertrokken is, wordt de 30-jarige openlik geplaagd; haar man
zegt in gezelschap: — Vertel eens hoe je de kleine Serge hebt verleid! — Zij,
blozend: — Verleid! Ik heb hem niet eens gezoend. — Wat? je bent zo vaak
met hem gaan wandelen en je hebt hem nooit gezoend? — Nu ja, gezoend... ik noem zoenen als het op de mond is. — Oho! dus niet op
de mond heb je hem wel... — Ach, ik heb hem eens op zijn ogen gezoend (nog dieper blozend), toen hij verdriet had. — En je bloost er nu nog
van. Hij heeft je toen zeker op je ogen teruggezoend, en hoe waren die maagdelike zoenen wel? vertel op!
Als hij weg is vertelt ze: — Hij deed nooit iets; het was zo aardig en hij
was nog zo'n kind. Op een dag schreef hij met zijn nagel iets hier, op mijn
arm. Hij vroeg of ik niet voelen kon wat hij schreef; ik zei van neen en het
was ook waar, maar ik wist het natuurlik tOch wel. Later zei hij dat hij altijd
van mij houden zou, ik lachte erom en zei waarom dat niet zo zou zijn, en
hij, kwaad: „Ik ben niet als anderen." Mijn kamer was boven de zijne. Ik
had armbanden die rinkelden en zonder erover na te denken had ik ze opgeborgen. Twee dagen later zei hij tegen mij: „Doe die armbanden weer aan,
ik hoor ze 's avonds rinkelen boven me en dat maakt me zo gelukkig." Om
hem plezier te doen heb ik ze weer aangedaan.

D., die Cesar's oorlogsboek bij zich heeft, vertelt Rosy hoe het vroeger
toeging.
Een stad wordt door de Romeinen belegerd, de Galliers vluchten, met
achterlating van vrouwen en kinderen. De vrouwen laten, van de wallen af,
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geld en kleren vallen en vertonen zich, met ontblote borstal en uitgestrekte
handen, smekend hen te sparen en niet te doen als bij een vorige gelegenheid,
toen aan vrouw noch kind genade verleend werd. Sommigen laten zich aan
hun handen naar beneden zakken en leveren zich aan de soldaten over. —
De Romeinen bezetten de stad, maar de Galhers verzamelen zich, krijgen
versterking en treldcen in grote drommen naar de stad terug. En de vrouwen,
hun getalssterkte ziende, bieden zich nu terug aan, met losse haren zoals hun
gebruik was, smeken nu de genade van de Galhers of en houden hen hun
kinderen voor, om niet gedood te worden.
Het geeft Rosy de behoefte een boek te maken met niets dan zulke fragmenten, om een beeld te geven van de vrouw door alle eeuwen.
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V

Er moet een „filosofie" te knopen zijn aan de eerste zin in boeken — of de
eerste en laatste, maar de eerste lijkt meestal onthullender. S. V. en J. C B.
waren beiden meteen geladen door de eerste zin van Moby Dick: Call me
Ishmael. De eerste zin van Wilhelm Meister luidt terecht: Das Schauspiel
dauerte Behr lange. De eerste zin van de Confessions van Rousseau, van Max
Havelaar, is te beroemd om te citeren; gymnasiumleerlingen slagen er soms
hun leven lang niet in om de eerste zin kwijt te raken van De Bello Gallic°
of de Anabasis. Maar zodra men aan wetten gelooft en zijn biblioteek op
de eerste (en laatste) zin naleest, krijgt men de ene teleurstelling na de
andere.
Nadat ik het bij vele beroemde boeken geprobeerd had, keek ik in Het
Land van Herkomst. De eerste woorden luidden: Sinds ik met lane_
en de laatste:... wat je mij aan te bieden hebt. Beter dan een ander kan
ik weten hoe onopzettelik dit is, en toch geloof ik hierna weer aan verborgen
wetten, want hoe zwaar lijkt het van „onderbewustheid"!

Terecht heeft M. t. B. voor de dokumentaire waarde het z.g. aktuele
boek van Malraux, Le Temps du Mipris, achtergesteld bij Die Moorsoldaten
van Langhoff. Le Temps du Me prix is het meest „artistieke" boek dat Malraux
tot dusver schreef; behalve voor de lezers die juist in het kunst-element de
sterkste realiteit proeven, is het onloochenbaar dat de abjektie, zoniet de
tragiek, van het koncentratiekamp, in een zakelik rapport veel meer tastbaar
wordt. De bizonderheden van Langhoff (en anderen) zouden Le Temps du
Mepris hebben doen springen tot schrik van alle lezers. En Loch, de kunst
ontkracht altijd in zekere mate de versthrikking, door die te sublimeren, heft
die, in dubbele zin, op: men denke zich de moordtonelen in Goya's Ram pen
van de Oorlog naast foto's die dezelfde onderwerpen zouden hebben weergegeven. Een stapel bloedige lijken, geEtst door een meester, blijft cerebraal
verschrikkelik voor de kunstgevoelige; naakte gevangenen, verminkt en tegen
staketsels gebonden, met afgesneden hoof den en armen ernaast, een ander
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die met een grote sabel ontmand wordt — het blijven komposities; men heeft
geen ogenblik neiging om de ogen dicht te doen of achteruit te deinzen, men
is v6Or alles door het meesterschap gegrepen.
Er is in Le Temps du Mepris bovendien een bewuste behoefte om het
aktuele te ontvluchten; • men zou dit boek moeten bespreken, ook nu, alsof
er geen koncentratiekampen naast bestonden. In de voorrede vergelijkt Malraux zijn novelle zelf met het antieke drama, zoals Chateaubriand Atala
daarmee vergeleek; tussen de kristelike romantiek van Atala en de revolutionaire romantiek van Le Temps du Mepris, beide georienteerd naar de elementen van het antieke drama, is tenslotte meer verband dan tussen Malraux
en Langhoff.
Gide heeft gelijk waar hij verklaart 'dat hij romans, die toch zo afgerond zijn als L'Immoraliste en La Porte Etroite, dat hij deze twee drama's of
problemen, deze twee kanten van zichzelf, eigenlik gelijktij dig had willen
schrijven. Een herlezing van deze boeken overtuigt volkomen: niet alleen is
Alissa een zuster van Marceline, maar Jerome is een voile neef van de „immoralist" Michel, — en een van de grote betekenissen van Si le Grain ne
meurt is dat in de „ik" daarvan, dus in de jonge Gide zelf, deze twee mannen
geheel zijn opgelost of samenleven.

De jonge en frisse heldenmoed van de Kuitenbrouwers en het andere
afval van De Gemeenschap dat zich, met meer of minder fascistiese gevoelens,
als Nieuwe Gemeenschap aanbiedt, heeft een hele tijd geteerd op een problematiese oorvijg die Den Doolaard de heer Van Duinkerken heeft — of niet
heeft — toegediend. ZO'n trilling heeft een „werkelike" klap, ook waar hij
problematies bleef, in het eigen kamp veroorzaakt, dat er nog of en toe een
kroniek over geschreven -moest worden toen de sterke man zelf zich allang
teruggetrokken had uit deze engelenbak. De jonge heldenmoed wordt brallando verder uitgeleefd, tussen bepaalde begrippen over „fatsoen" en onthullende dialogen over politieke stromingen, in de trant van: „fouw heele
communisme brengt geen cent meer op".
Gelukkig dat op een gegeven ogenblik de Kuitenbrouwer die zich Kuyle
heet op het idee kwam om zijn utrechts-roomse persoonlikheid naar Italie
over te brengen; utrechts-roomse hekelarijen schreef hij weldra over allerlei
moderne ongerechtigheden in het zondige buitenland. In de bioskoop in
Napels, waar de mensen hun kinderen zo laat nog wakker houden, overal
elders, krijgt hij het te kwaad. Maar in Syracuse, op 11 Maart, gebeurde eindelik het enorme feit dat de frisse dapperheid van het zoodje, na die ene
klap van Den Doolaard, weer bewijzen zou: gezegde Kuyle, die zich niet
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meer houden kon toen hij een „slavinnetje" een baby zag dragen voor een
„vermaledijde oude taart" — want het dienstbodenprobleem zit hem ongelooflik hoog — is toen tegen die oude burgermadam opgebotst — ja, hele-

Ik ben
eenmaal, duideljk en met hartstocht, tegen zoo'n tulband opgeloopen, en heb
.afgewacht of ze het hart zou hebben ook maar de minste aanmerking te
maken. Want wat had hij haar allemaal al niet aangedaan, deze roomse patjemaal alleen in Syracuse! — en beschrijft dat nog hijgend van trots.

peer, als het oude mens iets gezegd had, al was hij dan, rooms en utrechts en
met

zijn habitus, helemaal alleen in Syracuse! Maar de „tulband" schijnt niets

te hebben gezegd: „ê un porco" zal ze hebben gedacht. Het werd een verhaaltje volgens de traditie: e; komen meer drekvliegen op taarten en tulbanden af, en altijd is het alleen de vlieg die bromt. — Laat men zich bij dit
alles Loch niet vergissen, want de jonge en frisse moed van de Kuitenbrouwersoort is door dit staaltje tOch beter bewezen dan men hopen kon. Men kan
verzekerd zijn dat dit tuig zich

even moedig betonen zou, als het nog eens
Moorsoldaten van Langhoff zo

tegenover iemand kwam te staan zoals in de

uitstekend beschreven wordt, zes tegen een, en de zes met knuppels in de
hand. Het is uit heldenmoed van dit allooi, uit minderwaardigheidskomplexen van dit formaat, dat men, met wat riempjes en beenkappen, overtuigde
S.A.-mannen maakt. En als het zover is, maken radio en pers er een nationaal
epos van.
VO6r het zover is: het zielige gebral dat de

Nieuwe Gemeenschap

nu

oplevert, — een stinkend periodiekje dat erin geslaagd is zijn grootste vijand,
de heer Van Duinkerken, naar voren te brengen als een denker en een aristokraat.

September. — Als men de m6moires van Sacha Guitry leest, kan men
precies nagaan war een Parijzenaar is met flair en sukses en die Loch tot de
onbenulligste wezens behoort aan wie ooit een leven werd verspild. Men
weet dan ook waarom Moliere een auteur was, die ook toneel speelde, terwij1
men hier te doen heeft met een toneelspeler, die ook toneel schreef.
Als men

Portraits-Souvenir

van Cocteau leest, proeft men, bij een on-

eindig groter schrijftalent, nog precieser wat een leven is dat tussen decors
werd afgeparadeerd. Er is in dit boek geen enkele verhouding of ontmoeting,
poèzie of belichting, die niet 100 percent tearer is; hier is de geboren akteur
die bovendien letterkundig „sterk begaafd" mag worden genoemd. Dat wil
zeggen, als alles gezegd zal zijn: iets dat nooit heeft bestaan.
Door al dit werk heen de verzekering dan ook dat het geniale eigenlik
het pueriele is. Hij is niet tevreden met het genie van de pueriliteit, hij zou
willen dat genie en pueriliteit een waren.

Tenir Paffiche —

zelden is een wezen zo kompleet in een leuze gegaan;
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erin opgegaan. De vergulde karossen van de firma Rostand werden even
handig als tij dig in verlakte automobielen omgezet; en het brevet voor talent
moet hier zo geredelik worden uitgereikt, dat het woord zich als vanzelf
alleen nog maar pejoratief gebruiken laat. En het „grote leven" dat het leven
verijdelt, zoals voornoemd talent iedere „inhoud" onmogelik maakt.
En toch: onder al deze parijse doorhebberijen, spitsvondigheden, artistieltheden, dans- en koorddansvermogens, de slechtverstopte prullen van wat
de werkelike etalage had kunnen zijn, de onuitputtelike cargo van karakterloosheid tot-de-dood-erop-volgt, de lucht van bedorven vlees ondanks de
peterselie; want karakterloo9heid is nooit zó nega gef als het woord belooft,
wordt altijd gekruid met zeer positieve oprispingen uit de gebieden van het
laffe, het domme, het groteske.

Op de grote tentoonstelling in Brussel is een katolieke tent, bestaande
uit een kerk en een bierknijp, — de kerk als bovenverdieping van de knijp;
religie opbloeiend uit het andere; beeld van het gezellige katolicisme; en
eigenlik sprekend het portret van de heer Van Duinkerken, — toutes proportions gardees.
Gr., die tegen Mussolini is, verlangt dat men in hem de wilde zal zien
en in de negus van Abessynie de beschaafde. Trouwens, zegt hij, de negus
heeft Matteotti niet vermoord.
— Maar, zegt iemand, het schijnt dat de negus zijn schoonmoeder heeft
vergiftigd, om rustiger to regeren.
Gr. is geen ogenblik ontwapend. Ook als dat waar zou zijn, dan nog
was het een familie-affaire. Matteotti was de schoonmoeder niet van Mussolini.

— In de vertaling van Ubu roi door Kelk en Van Wessem, zegt E.,
hebben ze de deformatie „merdre" vertaald door „verrek", wat wel een betekenis weergeeft, maar noch het volledige woord noch de deformatie. En
verderop, als Ubu het woord gebruikt in zinnen als Eh! la merdre n' etait pas
mauvaise! hebben ze zoiets gevonden als „turfmolm". Het enig juiste was
geweest: „verdrek". Als uitroep zou het precies de twee betekenissen hebben
weergegeven plus de deformatie, en vender zou Ubu gesproken hebben van
„het verdrek", wat de kluchtigheid en de schijn-van-fatsoen even goed gediend zou hebben als „la merdre".

Onder de „kenners" is men meer en meer het onderscheid gaan opheffen tussen het „slechte" proza van Stendhal en dat van de kunstenaars
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(Pierre Louys had een ex. van Le Rouge et le Noir op de vloer van zijn kamer
liggen om er iedere dag een schop tegen te geven). Men bewijst nu dat
Stendhal niet minder kunstenaar was en misschien zelfs vooral dat, waar hij
een, weliswaar eigen, estetiek erop nahield, maar zich daarvoor nauweliks
minder moeite gaf dan Flaubert (waarheid sinds het publiceren van alle
manuskripten, ontwerpen, kladjes, programma's van Grenoble). — Ik had
dit bewijs niet nodig toen ik bij mijzelf vaststelde dat ik het proza van Malte
Laurids Brigge lelik vond, bepaald lelik, en dat van Henri Brulard mooi.

Vanwaar, onder de hollandse kritici, die hartstocht om steeds weer uit te
maken of iets een „echte roman" is of niet? — Ook hier de provincie, waar
men zich beijvert om toch nog bepaalde japonnen te maken a la mode de
Paris, als de mode van die japonnen in Parijs en elders allang voorbij is. Nog
heerst bij ons het bijgeloof van het „geregeld vertellen", dat voor sommige
kritici het laatste kriterium van talent schijnt te zijn, — kriterium waarbij
men Max Havelaar meteen ver achter mevrouw Szekely-Lulofs zou zetten.
Daarentegen houden de bezwaren voor een goed cleel op wanneer de eigenlik-toch-niet-echte roman op de lafste manier het laatste procede van het
buitenland kopieert (Revis en Wagener) , hier tdurft de arbiter elegantiarum
van de provincie zich toch weer niet verzetten. Een ander bijgeloof, krachtig
ontbloeid uit de kinderachtigheid van lieden die niet weten wat het weergeven van leven, zelfs in een roman, betekent, en waarschijnlik nog berustend op de konceptie die zij hadden toen zij „verzonnen sprookjes" van
„echtgebeurde verhalen" onderscheidden, is: dat in een roman alles door de
fantazie van de romancier moet zijn voortgebracht, dat het een romancier onwaardig zou zijn bij het leven te leven. De aanhangers van deze teorie zouden
diep ontgoocheld zijn als zij precies te horen kregen wat er aan „echte gebeurtenissen" steekt in een roman die zij, bewust of niet, toch vereren als een
model van him genre: Anna. Karenina.

Ondanks alles wat er, aan romans juist, door onze koloniale bellettrie is
opgeleverd, moet de indiese roman nog geschreven worden: ik bedoel nu
zoals De Boeken der Kleine Zielen de hollandse roman, en De Waterman het
grote hollandse verhaal vertegenwoordigen.

Boven zijn bespreking van Het Land van Herkomst zette Ter Braak:
Roman voor Jane. Ik kan mij de reaktie van een bepaald soort hollandse lezer
hierbij op slag voorstellen: „Als die mijnheer dat boek voor zijn vrouw geschreven heeft, heb ik er niks mee te maken!" Maar zelfs waar dit voor een
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groot deel juist was, heeft Ter Braak de nadruk te sterk op dit element gelegd; of liever, hieruit alleen blijkt mij dat het boek de kwalifikatie „roman"
toch verdient: Ducroo heeft niet alles over zijn verhouding tot Jane kunnen
schrijven omdat hij toch een „boek" schreef, dus rekenen moest met bekende
en onbekende lezers. Had hij inderdaad een „brief" aan Jane geschreven, hij
had wel alles kunnen zeggen.
Aan de andere karat: mijn reele schrik toen mijn uitgever mij schreef
dat van dit boek bij vooraanbieding 950 exemplaren verkocht waren. Het
was allerminst het voor mij ongehoorde aantal dat mij opschrikte, het was
voor het eerst het idee dat ik de inhoud van dit boek aan 950 mensen zou
kunnen vertellen, aan een schare van 950 Hollanders nog wel, of, anders
genomen: dat ik dit voor mijzelf had kunnen opzeggen, maar met 950 hollandse oren achter gaten in de muren. Ook aan lezers denkend had ik dus
tech nooit gerekend op een ander kontakt dan het individuele van 1 met 1
(toon van de bekentenis), in dit geval dus aan 950 maal dit kontakt van 1
met 1, in tegenstelling met de sfeer van de toespraak, het kollektieve kontakt
van 1 met 950. Ik vond zo het essentiele verschil terug tussen „dagboek" en
„toneel".
Degenen die met zoveel ijver ontdekken moesten dat het boek geen
roman was, maar veel meer een autobiografie, hadden natuurlik bij voorbaat
gelijk. Maar ik zou, als het boek een autobiografie moest zijn (daargelaten
nog de veranderde namen) er eerlikheidshalve een lijstje bij moeten leggen
van alle veranderingen die mijn romanciersstandpunt mij het recht gaf aan
te brengen: ik denk hier zowel aan het genoegen van sommige mensen die
zich meer dan voldoende verhuld zagen, als aan de boosheid van anderen die
mij in een reeks echte gebeurtenissen op een gelogen anekdote betrapten. Als
het boek werkelik volstrekt geen roman was, had ik in deze beide gevallen
inderdaad gelogen. Dat ik met de grootste gewetensrust kon offeren aan wat
ik als „superieure waarheid" zou kunnen verdedigen, toont mij aan dat de
kwalifikatie „roman" toch weer niet zo onjuist is als de gelijkhebbers het
zouden wensen.
Een kurieuze opmerking, van een kritikus (die overigens zelf romancier
is): wat hij vooral betreurde was dat zoveel materiaal hier zo jammerlik verkwist was. Hij had blijkbaar het gevoel dat men uit dit ene boek wel zes
„echte romans" had kunnen maken. En het is precies omdat ik dat niet gedaan heb, noch het geprobeerd, noch zelfs erover gedacht, dat ik door „mijn"
lezers gewaardeerd zou willen worden. Een argument dat weer tegen mijn
romancierschap pleit, of dat, juister nog, aangeeft hoe weinig deze hele
onderscheiding van roman of niet mij feitelik kan schelen. Ik zou waarschijnlik ongeruster zijn als men mij de inferioriteit van andere „bastaardvormen" (Adolphe, Havelaar en Barnabooth, het werk van Proust en Ulysses,
Les Faux-Monnayeurs en Point counter Point zelfs) had kunnen bewijzen.
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Zowel bij de z.g. aardse als de z.g. hemelse (buitenaardse) poezie, vindt
men drie elementen, zonder welke poezie misschien helemaal niet meer zou
bestaan: het muzikale (Poe, Verlaine), het beeldende (zowel de sonore
Heredia als Vestdijk), het mysterieuze (zowel Blake als Mallarme of Valery). Dichters die het buiten alle drie deze elementen zouden willen stellen,
zien zich verplicht tot goedkopere of voor goedkoper doorgaande middelen
hun toevlucht te nemen, als: gedachteninhoud, uiterlike welsprekendheid (en
zelfs retoriek), gevoel (en zelfs sentimentaliteit). De voorstanders van deze
laatste middelen zijn over het algemeen minder esteet dan die van de eerste;
dit neemt niet weg dat men in bepaalde gevallen uit een harmonie van de
drie eerste elementen een onbeduidend gedicht ziet ontstaan en een voortreffelik gedicht gebaseerd op een van de drie laatste. Maar misschien mag men
dan eerst recht van het „mirakel der poezie" spreken.
De poezie van Greshoff, als geheel gezien kenmerkend tot het aardse
soort behorend, vertoont, of men het wil of niet, alle (zes) elementen, terwijl
men sommige gedichten (als De Gevangene) zelfs tot de „buitenaardse"
poezie zou mogen rekenen. En de „miskenning" van Greshoff, die bovendien
zo groot niet meer is als sommigen beweren, is die van alle kunstenaars met
een uitgesproken karakter: dat zij gemakshalve met een etiket (cerebraal,
verdroomd, blijmoedig, of iets anders) door het leven moeten. Dit etiket is
wat de katolieke encyclopedie zich verplicht voelt „onbetekenend hoewel
soms charmant" te vinden, en wat Raymond Brulez op een volmaakt adekwate manier (d.w.z. met alle poezie in de naam zelf) weergaf toen hij
Greshoff „de krekel bij de haard" noemde. De waarheid vergt meer facetten.
Het grote gevaar voor Greshoff is — hoewel veel minder in zijn poezie dan
in zijn proza — de „retoriek van de direkte toon", zoals A. R. H. het voortreffelik formuleerde.

The gentle art of making comparisons.
— Als dansers en danseressen geniaal mogen heten, zegt D., dan zie ik
ook niet in waarom men zou protesteren tegen geniale boksers, toreadors en
zelfs koks, tegen Carpentier, Joselito en Vatel. Ik weiger het element „ziel"
bij een danser gelijk te stellen met dat bij een Nietzsche.
— Je fout is, zegt H., dat je altijd het onvergelijkbare wilt vergelijken.
— Als ik zeg Nietzsche tegen Nijinsky laat ik me heel goed begrijpen,
als ik zeg Nijinsky tegen Joselito ook. Die mensen maken het zich wel erg
gemakkelik, die, nadat ze alles eerst in kategorieen hebben onderscheiden,
daarna alleen nog maar willen onderscheiden binnen hun kategorieen. Dat
Nijinsky een genie is vergeleken bij een danseur mondain lijkt mij Been verpletterend vernuftige konstatering.
— Maar op jouw manier krijgt men zulke gekke kombinaties! Ik zie

het genie van Nietzsche evenmin de stervende zwaan dansen als ik bij Joselito, die ik in zekere zin wel zie dansen, de stier in een dans zie veranderen.
Of zou de stier... de muziek zijn in deze?
— Neen, de' stier vervangt de muziek. Towel de muziek als de stier
worden van elders aangebracht bij dit snort genieen. Dat is mijn bezwaar. En
als je het genot dat de kookkunst geeft, voor de „ziel" wilt uitschakelen —
ik zou dat niet zomaar durven beweren! — dan blijft de „zielsverrukking"
die Joselito met een stier aan de toeschouwer geeft Loch zeker to vergelijken
met alle stervende zwanen?
Maar H. blijft onwillig, zeggend dat bij een danser die Bach zou dansen,
het genie van Bach •met worden meegerekend. Wat D. woedend maakt en
overbrengt op voordrachtkunstenaressen.
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VI

11 Oktober. — Bij het begin van de italiaans-abessijnse oorlog heeft een
aantal franse intellektuelen, waarbij natuurlik alle mensen van rechts, van
Maurras tot Claude Farrere, maar waaronder ook een Drieu la Rochelle voorkomt, een manifest uitgevaardigd om Italie bij te staan in dit „historiese
uur", omdat Italie in dit konflikt de blanke man vertegenwoordigt tegenover
de zwarte. Men moet wel ieder eergevoel zijn kwijtgeraakt, iedere lafheid
met moed zijn gaan verwarren in ideologiese verdwazing, en daarbij met een
flinke portie aangeboren oneeriikheid zijn behept, om dergelijke argumenten
voor overtuigend aan te zien; en om de kultuur, het blanke ras en soortgelijke
slogans te baseren op een schaamteloze overmacht die dank zij nog schaamtelozer oorlogsmiddelen erin slaagt lieden te verslaan, oneindig moediger
maar oneindig slechter uitgerust, en door vrouwen en kinderen gehinderd
bovendien. Ik dacht dat het een voorrecht was van beroepspolitici om alle
ideologie te bevuilen; de ondertekenaars van het manifest bewijzen dat het
niet zó eenvoudig is, o neen.
De bijna komiese hypokrisie van een koloniserend land als Engeland,
dat bier plotseling als zedenmeester optreedt, maakt de Italianen geen haar
sympatieker, en onderstreept alleen andere fraaie eigenschappen van het
blanke ras. Te kiezen tussen de blanke Italianen, de blanke Engelsen, en de
andere blanke marionetten van hun belangen, is een kwestie van politiek,
van eigenbelang ook, voor zover men een nieuwe europese oorlog tot elke
prijs vermij den wil. De Abessijnen kunnen, ook als zij de laatste blanke in
hun land uitmoordden, alle aanspraak laten gelden op moreel recht. De totaal
verkochte pers in Frankrijk, betaalde specialisten op ieder gebied, die hun
„ondervinding" in het spel brengen om tegen de zwarten te getuigen, het
hele bedrijf van deze zogenaamde kultuur is zo laag en volmaakt in de verachtelikheid, dat men iemand die deze zij de kiest zonder aanzien des persoons
kan houden voor een rund of een schoelje. Ik geloof niet aan een middenweg.
Men mag van een volwassene vergen dat hij de systematiese leugens heeft
uitgeziekt, waarmee men hem in zijn schooltijd heeft ingeent.
Men is het, als blanke, aan zijn kultuur juist verplicht enige grove
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Les hommes d'Etat sont les you fats de
l'humanite, heeft de „derc" Benda ons onlangs herinnerd, en het Napoleon,
bandit qu'un pleutre loue! van Tailhade blij ft als simplistiese formule zeer
effekten in alle eenvoud te doorzien.

geslaagd. Het is voor de 20e-eeuwer onnodig om met Mussolini te geloven
dat hij Cesar, en dat Abessynie Gallie zou zijn. Het gaat hier om konkurrentie
onder de mode-artikelen van deze tijd: de diktatoren; om iemand die het zijn
reputatie verplicht is van de administratie (malgre tout!) in het heroisme
over te gaan, sinds de heroIese stembanden van de buurman-F"hrer in zoveel
korter tijd zoveel meer schenen te kunnen bereiken.
Een vergelijking van Abessynie met Gallie moge de gekultiveerde blanke
ertoe brengen uit te zien naar de figuren die autentiek Ambiorix en Vercingetorix kunnen evenaren — tegen een superieure bewapening, waarbij het
overwicht van de romeinse legioenen kinderachtig wordt. Het heroisme van
de zoons en schoonzoon 1 van de Duce, speciaal uitgezonden om te schitteren in een luchteskader met een zo leugenachtige naam als la

Disperata

onderstreept hiernaast het element KUL; zoals de Duce zelf zijn Cesar-toneel
belachelik zal maken wanneer hij werkelik naar Adowa vertrekt om daar het
monument met de 2 data heilig te verklaren. Maar iedere keer dat men deze
man in het filmjoumaal op een balkon te zien en te horen krijgt, valt weer
op hoe kermisachtig zijn krachteffekten zijn, en tot welke graad van botheid
hij zich richten moet om zich gespiegeld te zien zoals hij het begeert.

Een hongaars revolutionair, nu werkeloos te Parijs en goed in de zestig,
vroeger strijdgenoot van Bela Koen, wil niet horen van kritiek op het kommunisme van Stalin en verweert zich aldus:
— Ik heb met onpartijdige blikken niet te maken, ik ben niet onpartij dig, ik ben altijd partij dig geweest en ik wil partijdig zijn. Je moet zonodig
je ogen en oren en neus dichtstoppen, en niets voor je zien dan de Idee!
Hij zei er soms bij: — In mijn jeugd ben ik katoliek geweest. — Hij
had een goede training achter zich.

Sofka N., vroeger verpleegster in het witte leger van Wrangel, nu emigrante in Parijs, zegt over Rusland sprekend: — Al is het dan van de sovjets,
ik zie het toch als mijn Rusland, als een eenheid die ik door niemand zou
willen zien aangetast. Als Duitsland Rusland aanviel, zou ik bereid zijn opnieuw als verpleegster mee, te gaan, als de roden mij wilden hebben. En ik
zou ook niet kunnen verdragen dat bijv. de Kaukasiers zich vrij vochten! Het
past mij dus ook niet om nu tegen Italie te razen.

Deze draagt de ridikule naam van Galeazzo Ciano di Cortellazzo; men heeft
nooit iets beters gevonden in het operette-genre.
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D. antwoordt: — Duitsland is iets anders dan de KaukasiErs. Je zou
moeten kunnen denken dat de KaukasiErs gelijk hebben als ze zich vrijvechten.
S. — Ik kan dat juist niet. Rusland is ondeelbaar voor mij.
D. — Je kunt proberen te denken wat waar is.
S. — Dat kan ik ook niet, op due manier. Wat ben ik? Een kristin en
een ex-verpleegster. Wat waar is, voor mij, is alleen in het kristendom. Rusland is iets van deze aarde.
D. — Als je in het paradijs bent, zal je het dus anders zien?
S. — Als ik in het paradijs ben, wil ik alleen nog maar goed doen.
Zieken verplegen.
D. — Er zijn waarschijnlik geen zieken meer in het paradijs. En als je
daar zit, kan je behoorlik over Rusland denken, omdat Rusland je dan niets
meer kan schelen. In het paradijs voel je alleen maar de hele dag door dat
het paradijs ondeelbaar is en je ziet God voorbijkomen, minstens driemaal
per dag, als de Tsaar!
S. — Zieken wil ik hebben!
D. — Die krijg je niet, omdat ze er niet zijn. Maar misschien word je
eerst in een aanvangsklas van het paradijs gezet om die instinkten kwijt te
raken; daar mag je dan nog wat frObelen met hospitaalpoppen.
S. — ItaliE kan me niet schelen en Abessyniè ook niet; ik zou liegen
als ik partij koos voor de een of voor de ander. Het enige wat me kan schelen
is dat ze Rusland ongemoeid laten. Is het lelik van mij om zoiets te zeggen?
D. — Het is helaas altijd mooi om iets met overtuiging te zeggen.

Kort overzicht van een joods drama.
Mama P. woont bij haar jongste zoon Bob en diens vrouw De (niet
joods) in huis; het echtpaar heeft twee kinderen, een meisje van 9 en een
jongen van

8. Op een morgen heeft de hele familie een purgans genomen,

zij lopen „dus" met wat betrokken gezichten door het huis. Opeens wordt
het Mama P. te machtig: zij merkt op dat zelfs de kleine Nora haar geen
goedemorgen gezegd heeft en neemt veronal. Het is 9 uur 's morgens.
Om 11 uur wordt de getrouwde dochter Tilly opgebeld door haar (nietjoodse) schoonzuster De, en hoort: — Nou, het is zo ver, hoor! mama heeft
vergif ingenomen! — Tilly begint door de telefoon te schreeuwen, haakt op
voordat De verdere berichten heeft kunnen geven, belt onmiddelik haar
oudste broer Doff op om hem van de dood van mama te beschuldigen en
hem uit te schelden. (Dolf is de laatste tijd meer dan onverschillig geweest
tegenover ma.) Maar Dolf, in zijn werk opgeschrikt, zegt Tilly dat dit niet
te pas komt, dat zij naar de pomp kan lopen en haakt op.
Allen gaan per taxi naar de Bob's, ook Huibert (niet-joodse man van
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'Tilly), die de hele geschiedenis iets voor Zangwill vindt en bar onaangenaam,
.maar zich in de grond toch amuseert. Eenmaal iedereen in huis, is er grote
drukte om de stervende moeder, die intussen gauw bijkomt. Het dochtertje
-van Bob, Nora die ook niet gegroet heeft, een snoezig blond kind met zwarte
ogen, gaat op in de familiebijeenkomst en vraagt: — Komt oom Bram ook
niet? (Dit is een jongere broer van mama P.)
Later, als ze weer opgeknapt is en met Tilly alleen zit, zegt mama P.:
— Wat een drukte toch! ik heb helemaal geen zelfmoord willen plegen, ik
heb ze alleen maar wat bang willen maken, omdat niemand mij goeiemorgen gezegd had. — Waarop Tilly weer heel kwaad wordt en tegen haar
uitvaart, zeggend dat je je kinderen niet zoiets kunt aandoen.
De familie Bob gaat vrij uit, omdat men het toch niet aan iedereen
'heeft te vertellen als men zich purgeert. De grief die het langste nablijft is
die van Dolf tegen Tilly, omdat DoIf door dit telefoontje er weer aan herinnerd is dat Tilly altijd de grootste schreeuwlelik was van de hele familie.

Gesprek over Anna Karenina, waarbij aanwezig drie vrouwen: Sofka,
russies, Rosy, joods-frans, Harriet, amerikaanse. Bernard heeft het onderwerp aangeroerd, zeggend: — Ik heb het net weer eens herlezen, het is toch
iets bizonders. Bij het eerste kwart denk je dat je eigenlik je tijd zit te verdoen
met een realistiese roman als een andere. Je vraagt je af wat het lot van een
mondaine als Anna je eigenlik kan schelen, je vindt het ritme traag en zomeer; maar opeens merk je dat er veel meer gebeurt dan je denkt, dat het
misschien juist het grootste genie is om het „gewone" leven zo te grijpen, zo
eenvoudig met de betekenissen van dood, liefde en mens-zijn te konfron-teren. De stij1 van Tolstoi is sober bij het droge af, dus eerst langzamer:hand .. .
Sofka, met haar keelstem: — Neen, dat komt door de vertaling! In het
--russies is de stij1 van Tolstoi nooit droog, maar juist zinnelik: een rangschikking van woorden om te eten. En o! wat ken je als russiese al de personages! Tenminste, als je tot het oude regime behoord hebt. Tolstoi had
allerlei kritiek op de russiese aristokratie en tegelijk was hij er dol op.
Bernard: — Maar in Sovjet-Rusland wordt tegenwoordig niemand zo
gelezen als hij; dus wat dat betreft . . . En juist Anna Karenina wordt verslonden door de sovjet-vrouwen.
Sofka: — 0, Anna! Wets charmants! Wat heb ik als meisje van haar
gehouden! Ik heb precies geweten hoe ze emit zag, en dan die liefde van haar
voor Wronsky, die liefde die tot alles bereid is, die alles in haar releveert ...
Ik: — Die Wronskv is een wonderlik personage. Hij heeft, als je her
boek nog niet gelezen hebt, de reputatie van een groot verleider te zijn, en
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als je hem daarop kontroleert, merk je dat het eigenlik een gentleman every
inch is, en een gemartelde minnaar. Hij leeft met deze vrouw helemaal alsof
hij haar man was; hij schiet zich voor haar door het lig, hij offert zijn carriêre
voor haar op, hij wordt door haar gekweld omdat zij bang is dat alles
verkeerd moet lopen en omdat zij de vlucht naar voren neemt en hun verhouding bederft, en hij verdraagt alles bijna zonder ongeduld.
Sofka: — 0 ja, het is een aardige man. Het is een echte gentleman, de
superieure garde-officier. Je kunt als vrouw begrijpen dat Anna van hem
ging houden. En dan die afschuwelike Karenin daartegenover: zoals je die
ook ziet, met zijn uitstaande oren!
Bernard: — En Wronsky met zijn witte tanden. Al die onopvallende
trekjes zijn bij Tolstoi altijd zeer gepremediteerd aangebracht: de man met
erge witte tanden is een bepaald soort man, haft een bepaald soort optreden.
Ik: — En zoals Tolstoi in de grand toch het land aan hem heeft en
hem telkens een hak zet, juist als hij zich beijvert om het personage te geven
wat het toekomt. Het is eigenlik erg vermakelik, de mensen die werkelik in
de objektiviteit van Tolstoi geloven. Hij maakt deze Wronsky of op de race:
's mans banaliteit die er zich zo briljant in uitleeft; hij geeft hem een klein,
oppervlakkig schildertalentje, om hem er in het geniep om te honen; hij
maakt hem voor je erop verdacht bent schatrijk, geeft hem een verrukkelik
landgoed en wat een mens maar hebben wil, en . . . zorgt er meteen voor dat
hij hem kan verachten om het snobisme van de engelse stij1 waarin hij hem
alles laat inrichten. De man van de race verloochent zich nooit en Tolstoi
schijnt te zeggen: „Hij doet heus wat hij kan, het is een nette jongen."
Terwij1 als hij Levin opvoert . . .
Rosy (f el) : — Levin, bah! wat een vervelend heer. En dat nare kind
Kitty, waar hij mee trouwt, precies de vrouw die hij hebben moest, de vrouw
die geschapen is om kinderen te maken.
Sofka: — Gelukkig dat je hem ook niet kunt uitstaan; geen enkele
vrouw, geloof ik. En Tolstoi is zó gelukkig met hem; dat is hij nu zelf. Toch
is die ene scene wel aardig, als hij jaloers wordt op die onbeduidende stadsjonker die Kitty een beetje het hof maakt, en als hij hem met al zijn bagage
op een hoop hooi in een tarantas laat wegrij den. Daar heb ik toch wel erg
om moeten lachen.
Harriet: — Werkelik? Om die gek die jaloers werd terwiji zijn vrouw
nog wel zwanger was? Ik heb nooit zoiets ergerliks gelezen. En dan die flirt
met God, het hele boek door. En die eindeloze praatjes over de landbouw,
en die flauwe historie aan het eind, als hij opeens vlak bij God komt omdat
zijn vrouw en kind niet door de bliksem zijn getroffen. Waarom eindigt het
boek daarop? Waarom moesten we die Levin weer krijgen, terwijl het met de
dood van Anna afgelopen had moeten zijn? Alles over Anna, als zij voelt
dat zij het bederft en het toch niet laten kan, is meesterlik.
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Bernard: — Geen enkel russies auteur durft op zoiets eindigen. Ik moet
zeggen dat ik dit erg waardeer, deze angst voor alle trukage. En het is toch
een feit dat je verplicht bent, of je het wilt of niet, om alle personages te
zien zoals Tolstoi ze wenst voor te stellen.
Rosy: — Hij heeft er mij toch niet toe kunnen brengen om zijn Levin
te zien zoals hij dat zou willen. Ik zou van die man gevlacht zijn, ook van
zijn manier van . . . liefhebben. Geef mij dan maar de verachte Wronsky.
Jij, Harriet?
Harriet: — 0 ja, als het bepaald tussen die twee moest gaan, dan zeker
ook Wronsky. En Sofka?
Sofka: — 0, Wronsky! Wronsky! Ik vind Levin soms wel grappig zoals
Tolstoi hem beschrijft, maar voor niets ter wereld...
Rosy: — En als je er nog over twijfelen kon, hoef je De Kreutzersonate
maar in te zien.
Ik: — Die toch een uitstekende novelle is.
Bernard: — Geschreven door een gek. Door een volslagen maniak.
Trouwens, als je de dagboeken van graaf en gravin Tolstoi naast elkaar legt,
is de verklaring niet zo moeilik. Zij is de enige vrouw voor hem geweest, en
hij de enige man voor haar, maar dat geeft dan ook Kreutzer-Sonates.
Rosy: — En Levins! En Kitty's! De sovjet-vrouwen hebben gelijk dat ze
dat boek lezen. Ze kunnen dan overdenken hoe afschuwelik het was: een
maatschappij waarin een verhouding als die tussen Anna en Wronsky moest
mislukken . . .
Sofka: — 0, die Karenin! Dat hij het hart had om zijn zoontje van zijn
moeder of te houden! Zoals ik hem gehaat heb toen ik die scene las van
Anna's laatste ontmoeting met dat kereltje .. .
Rosy: — . . . maar ze mogen er tegelijk trots op zijn dat ze in een wereld
leven waarin verhoudingen als die van Levin en Kitty 66k tot de onmogelikheden behoren!
Harriet: — 1k heb nooit begrepen waarom Anna niet houdt van het
kind dat zij met Wronsky heeft. Dat had haar toch kunnen redden.
Rosy: — ja, mij leek het ook erg onjuist. Een vrouw houdt altijd meer
van het kind dat zij heeft met de man van wie zij houdt; en hier is het juist
het tegendeel.
Sofka: — Bij een russiese vrouw is het mOgelik dat zij door wroeging
tegenover het eerste kind niet van het tweede houden kan. Maar inderdaad . . .
Bernard: — De monomanie van Tolstoi weer, als je het mij vraagt.
Enz. Zou dit gesprek van 1935 veel verschillen van een toen het boek
pas verschenen was? Zoiets zegt meer voor een schrijver dan elk esteties
rapport.
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Ik heb nooit begrepen waarom M. t. B., zo polemics aangelegd en this
uiteraard steeds crop uit om de ene waarde te bestrij den met de andere,
daarnaast en op het paradoxale of zijn eigen meningen wenst te ontkrachten,
door steeds weer te zeggen dat er eigenlik geen hierarchic is, dat alles op
eigenbelang neerkomt, dat men niets werkelik bewijzen kan, dat de geest
altijd weerloos blijft tegen de brute kracht, dat een intellektueel te zijn niets
betekent, dat het relatieve toch de laatste waarheid schijnt, enz. Ik dacht dat
men dit voor eens en voor al kon vaststellen, en tegelijk dat er niets mee te
beginnen valt.
A. M., kommunist, verwijt mij evenals M. t. B. mijn hierarchiese neigingen, maar zegt erbij: — En alle morele hierarchic, helaas, streeft naar een
maatschappelike dito. — ook als dit zo was, meen ik, valt er toch niet aan te
ontkomen. Iedereen is van 's morgens tot 's avonds bezig met het naleven van
zijn hierarchic, door het onontkoombare feit dat hij het ene verkiest boven
het andere.
— Op precies dezelfde manier, zegt M., kan je ook beweren dat de maatschappelike hierarchic onontkoombaar is.
— Zoil het onmogelik zijn, overweeg ik, dat iemand daaraan ontsnapt?
Zelfs in de kapitalistiese maatschappij: iemand die niets heeft, een landloper bijv.?
— Een landloper zit per definitie in de gevangenis, dat weet je.
— Maar waarom? Als de man niets nodig heeft; als hij leeft van
sprinkhanen...
— Van sprinkhanen? Dan zat hij er des te gauwer. Men zou gauw
genoeg bewezen hebben dat hij zijn sprinkhanen van andermans terreinen
haalde.
— Maar als hij dan wet jets bezat: een hutje met net genoeg grond er
omheen voor eigen sprinkhanen?
— Wat? Ik begin te geloven dat het eigenlik een kleine rentenier is, je
landloper-met-sprinkhanen! En dan nog, kom: zou hij sprinkhanen eten en
niet in de gevangenis zitten? Dat zou mij sterk verwonderen.

— Het moeten kiezen tussen kommunisten en fascisten doet mij steeds
meer denken aan de indianenboeken waarin de blanke jager zich verbroedert
met de Comanchen of met de Apachen. In het eerste geval heten de Apachen
de bloeddorstige, roofziekste, enz. stam te zijn en de Comanchen de edeisten
onder de roodhuiden, in het tweede geval is het precies andersom.
Het gaat voor mij steeds minder om de oppositie kommunisme-fascisme,
als om het onderscheid massamens en niet-massamens.
Strij den tegen een bepaalde orde, in de oppositie zijn, betekent: soldaat
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zijn. Als men overwonnen heeft en de nieuwe orde is ingesteld, moet men
(ware het voor het „heil van de mensheid") deze nieuwe orde bewaren tegen
alle mogelike ontevredenen, andersdenkenden, enz.; dat wil zeggen: men
houdt op soldaat te zijn om politie-agent te worden.
Ik spreek nu nog niet van de noodzakelikheid orn — altijd tot heil van
het een of ander — gewezen strijdkameraden op te ruimen, zoals nog nooit
niet gebeurd is, en al blijft men zodoende bizonder trouw aan de leer. Deze
manier van soldaat en politie-agent tegelijk zijn, heet: verantwoordelikheid
op zich nemen. En natuurlik, als men dat alles een beetje te rot vindt, is men
een gemene, laffe intellektueel.
Miir (da capo): men mig, men kin zich toch niet afzonderen! Denk je
in: als iedereen dat deed, waar moest het heen met de wereld?
Ik denk me in: als iedereen dat deed, zou ik kollektivist worden. Want
ik zou het dan zijn in mijn eentje, wat mij de verrukkelikste manier lijkt
voor zoiets.

November 1935. — N., uitgeweken Italiaan, is niet alleen tegen de
oorlog in iedere vorm, maar tegen de rooftocht van Mussolini op abessijns
gebied, die voor hem elke grootheid mist, vergeleken zelfs bij rooftochten
als die van Cortes. Ik zeg hem dat Jan Pietersz. Coen een nog genialer rover
was dan Cortes, als men let op de middelen alleen, en niet op de pittoreske
details van de verovering van Mexiko, op wat „groot" is in de zin van de
Iliac. — Zijn klassieke opvoeding komt direkt in opstand, en hij weigert aan
te nemen dat men met de rovers van Cortes een Ilias zou kunnen maken,
want de helden van de Ilias waren zoveel edeler. — Inplaats van te zeggen
dat ik op . deze manier alleen maar het verschil tussen Cortes en Coen
tracht aan te geven, zeg ik dat de Ilias mij altijd verveeld heeft, dat het een
eindeloze militaire historie is, met tenslotte niets anders erin dan lanssteken
en zwaardhouwen en dat ik weinig voel voor de edele gebaren van een vechtdier als Achilles.
— Mir gaat het niet om, zegt hij. — Waarom dan? alleen om de
poezie? — Om alles bij elkaar; men kan van helden als Achilles niet iets
anders maken dan wat Homerus van hen gemaakt heeft; men kin er geen
andere kijk op hebben, want men heeft geen andere gegevens, dan die van
Homerus. — Als ik de gegevens van Homerus au serieux zou moeten nemen
liep het helemaal mis. Een held die iedereen doodslaat omdat hij zelf onkwetsbaar is vind ik getrukeerd als held. — Zie je! als je zoiets zegt, wil je
alleen maar lachen. Wat ernstig blijft is bet lot van Achilles. Hij wist immers
dat hij sterven zou als hij Hektor gedood had, en toch deed hij het. — Goed;
dus zijn waarde is niet die van held, maar van fatale figuur. Ondanks de
eigenaardigheden van het griekse noodlot. moet deze sabreur dus eigenlik
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bewonderd worden in de trant van Kristus, die als God de Zoon ook het
noodlot aanvaardde van aan het kruis te sterven als hij het mensdom gered
had? — Dat is toch al te kras! Ten eerste heeft het griekse noodlot niets
uitstaande met het kristendom, en ten tweede is het bewonderenswaardige
van Achilles juist dat hij helemaal niet de dood aanvaardde om mensen te
redden, maar om te zijn die hij was. — Neem me niet kwalik, maar als we
nu eenmaal deze wonderwereld geloven, dan lijkt het toch beter het mensdom
te redden dan een brunt te zijn die gewoon niet anders kan zijn dan dat. Een
sabreur als Murat zou ook een zekere dood aanvaard hebben, om zijn vechtnatuur uit te leven. Voeg daarbij dat het in al deze militaire kringen voor een
krijgsman eigenlik vernederend was om anders dan in de strijd te sterven...
— Neen, zei N., de vergelijking ging weer niet op, toch bleef Achilles
bewonderenswaardig om alles, om de konceptie van Homerus, om de betekenis van de griekse krijgsman, enz. — Het zal wel zo zijn, geef ik toe,
maar ik probeer voor mijzelf vast te stellen waarom ook dit alles voor ons
lelik zou moeten zijn. Wij vonden allebei de oorlog verfoeilik; altijd. Wij
vonden laatst die aanhaling uit Barbusse zo goed, dat het een misdaad zou
zijn de schoonheden van de oorlog te bezingen, zelfs als de oorlog die had.
— Jawel, maar een gedicht over de oorlog is iets anders dan de oorlog zelf.
— Helaas ja! en daar zit onze lafheid. Wij willen ons exciteren met bedrukt
papier over dingen die wij in werkelikheid zouden verafschuwen, en zodoende laten wij ons ongemerkt toch afbrengen van ' het juiste denken.
— Neen, want het juiste denken zegt ons juist dat een gedicht over de oorlog
iets anders is dan oorlog; zoals de poezie trouwens altijd iets anders is dan
wat ze bezingt. En alle literatuur zelfs. — Dus het is de leugen die mooi is?
-- Natuurlik. — En uit deze mooie leugens bestaat de hele kultuur? — Ontegenzeggelik; de kultuur is leugen, is hypokrisie; is de waarheid die alleen
bestaat als men voor de werkelikheid de ogen sluit.
— Wat een pest! Maar om terug te komen tot ons punt van uitgang: je
vindt dus dat de oorlog van Homerus edeler is dan die van Cortes, afgescheiden zelfs van de poezie? — Ja, want het motief is edeler. Cortes blij ft
met Mussolini te vergelijken, de alias niet: het gaat daar niet om roven van
land. — Neen, het gaat om het terughalen van een vrouw die geschaakt is
omdat ze 't wel wilde. Dat is dan toch eigenlik de akeligste mannenmoraal,
en iedere vrouw van nu zou kunnen protesteren: die Helena werd als onverantwoordelik, als „ding" beschouwd. En het sop was toch werkelik de kool
niet waard: zOveel lijken voor zalke opvattingen van eer! Ik spreek altijd
weer vanuit Otis standpunt en zonder rekening te houden natuurlik met „fataliteit" of „aanleiding tot grootse daden plus poezie". Die beide dingen kan
je trouwens ook aanroepen bij Cortes; de God van Montezuma was misschien
even verstoord als Zeus. En zelfs het roven van land kan immers worden
goedgepraat. Wat blij ft er van ons standpunt over in dit alles? — Ik vrees
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van niets. Want als men werkelik op dit standpunt bleef staan, zou men zich
moeten afsluiten voor alles wat niet moreel is; d.w.z. dat men eerst met recht
afstand zou doen van de kultuur!

A. C., deskundige in griekse aangelegenheden, het vorige gesprek
horend, lacht en zegt: — De oorlog van Troje was wel degelik een „marxistiese" oorlog, en de Achajers met stevige scheenplaat een bandietenbende
van het fraaiste soort. Nadat deze „blonde krijgers" (daar heb je ze al!) uit
het noorden in Hellas waren afgezakt en alles van het zoveel beschaafder
yolk van Kreta hadden afgekeken, hebben zij eerst deze Kretenzers overvallen
en beroofd; daarna, omdat het land hun te klein werd, zijn zij met de ook
daar geleerde scheepvaart (eerst waren zij lang niet op hun gemak met het
water) alle kusten gaan afstropen. Tweemaal uit Egypte teruggeslagen,
gaven zij her op om nieuwe wegen te vinden naar het zuiden, en zo richtten
zij zich naar het noorden, waar Troje een rijke havenstad was. Daar heb je
de historiese waarheid van de Ilias! Geschaakte vrouwen waren toen al een
oud verhaal, je kunt dat bij Herodotus nalezen op de eerste bladzij den; en
ook de zeer gezonde opvatting van de Perzen, die het werkelik overdreven
vonden om zoveel moeite te maken voor een vrouw die zonder haar medewerking Loch zeker niet geschaakt was. Dus...

Ik kan mij een fascist voorstellen, een getrapte „burger", die zeggen
zou: — De kommunisten hebben nu bijna 90 jaar klassebewustzijn en
klassenstrijd gepredikt; welnu, hier is ens klassebewustzijn en wij geven van
onze kant de klassenstrijd die ze willen. Waar klagen ze over? Hebben wij
geen gelijk?
Het eerste ogenblik is men geneigd te zeggen: — ja.. — Na even verder
doordenken kan men met de grootste rust antwoorden: -- Neen.
— Dus u zou willen dat wij ons lieten verliezen?
—

Jullie, ja.

In een klein russies restaurant in Auteuil vroeg N. mij opeens, a bout
portant:
— En wie is je liefste filmaktrice?
— Ik heb er geen.
— Zie je wel: het is weer je houding van of weer!
Inderdaad, dit is geen ontdekking. Ik heb de behoefte te werken met
mijn rangorde en met enige konsekwentie te kiezen tussen de dingen waarvan
ik houd en die mij tegenstaan. J. E. schreef, naar aanleiding van mijn op-
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vattingen over toned', over mijn „onlustgevoelens"; als hij daarmee zeggen
wilde dat ik geen lust vind in de kollektieve en vulgariserende geneugten van
het teater, had hij geen beter woord kunnen vinden. Een beer in de

Telegraaf

(vermoedelik de vertoneelde W. B.) meende een spitse opmerking te plaatsen toen hij schreef dat ik alleen belang stelde in de tekst van een toneelstuk
(ongetwijfeld waar bij Shakespeare!) en niet in de „levende opvoering" (de
opvoering is levend, voor dit soort geesten, de tekst natuurlik dood). De
levende opvoering zou mij wellicht meer interesseren wanneer de realiteit
van de spelers (van de kwibus die Hamlet voorstelt en de malloot als Lady
Macbeth) wat minder levend voor mij was. Maar om de zoveel tijd ga ik
naar een toneelstuk om te zien of ik geen ongelijk heb, zoals ik soms met de
beste bedoelingen mijn oordeel weer eens toets aan een roman van een van
onze dames-auteurs. Helaas, ik vind mijn gelijk altijd sterker terug dan mij
lief is, en het gesprek met N. had plaats enige dagen na het zien van een
toneelstuk over Elizabeth en Essex.
Maar de film is — in principe altans — iets heel anders. Om N. tegemoet te komen ga ik dus zoeken naar filmaktrices die mij lief kunnen zijn
geweest. Op mijn 13e was ik smoorverliefd op een filmaktrice die men in
Pathe-Color-films te zien kreeg als Sterker dan de Haat en De Koning der
Lucht: Gabrielle Robinne, nu nog aktrice van de Comedic Francaise. „Ze is
zo dom als ze mooi is", zegt men, maar van mooi gesproken, zij is — zij was
altans — heel wat mooier dan alle Garbo's, en dan, ik vraag de niet-domheid
van de anderen van dichtbij te zien. VOOr ik Robinne zag was het mij opgevallen dat alle vrouwen op de film uitstekende jukbeenderen hadden en ingevallen wangen; mijn verliefdheid toen deze bij haar ontbraken was dus zeer
verklaarbaar. N. neemt geen genoegen met deze jeugdhistorie en eist altans
andere „mogelikheden": ik noem Dorothea Wieck, voor zij in Amerika
bedorven werd, en een italiaanse die men nu niet meer ziet (een smal bruin
gezicht met donkere kringen onder de ogen en een opeens alles verjongende
glimlach), Maria Jacobini. Dit laatste is een raakschot, want het blijkt zijn
bioskoopliefde te zijn geweest toen

hij

in Italie een kleine jongen was.

Comme on se rencontre! En het malste is nog dat hij, oud-filmkenner (wat
ik nook was), op het ogenblik, evenals ik, het liefst van alles naar gangsterfilms gaat.
— Malraux, zegt hij, beweert, dat er een kunstenaar is, die in de burgermaatschappij door iedereen bewonderd kan worden: Charlie Chaplin. „Wij
kunnen ons alleen nog maar verenigen om bitter om onszelf te lachen."
— Grappig, maar voor mij onwaar. Ik heb, vreemd genoeg, nooit
kunnen voelen voor deze symboliese en overschatte komiek: zowel zijn plunje
als zijn paardenglimlach hebben mij altijd tegengestaan, en ik heb kunnen
lachen noch huilen om zijn „inhoud".
— Maar dit is weer een vooroordeel! Chaplin

is soms toch prachtig?
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— De enige film die ik werkelik goed vond van hem, was degeen waarin
hij zelf niet optrad: A Woman of Paris.

— En dat is ook de enige film waar je van gehouden hebt?
— 0 neen. Als je het zo stelt wordt het anders. Ik heb soms een film
gezien die mij verrukte, om ik weet niet wat voor lagere instinkten. Ik vond
bijv. ide eerste grate film van Ramon Novarro, Scaramouche, erg geslaagd;
ten eerste omdat het boeiend was, ten tweede omdat ik mij verbeeldde dat
men met die jeune premier, onder goede handen, een behoorlike Fabrice del
Dongo zou kunnen maken. Maar dit was toch niet het ware. Het ware, dat
zijn twee films die waarschijnlik niemand kent. De eerste heb ik gezien onder
een titel als De Tragiese Tango, meen ik: met Ricardo Cortez en Bebe
Daniels. Het verhaal is zo: een jonge Zuid-Amerikaan is verloofd met een
meisje dat voor haar opvoeding naar Europa is. Zij komt terug en aan boord
gaat zij houden van een Noord-Amerikaan. Als zij weer thuis is, verbreekt
zij dus haar verloving, maar de Zuid-Amerikaan zegt dat hij zich toch als
haar verloofde beschouwt. Hij bespiedt haar, volgt haar, wil niet dat zij
zon der hem uitgaat, dwingt haar met hem alleen to dansen en danst zó met
haar, dat zij geen lonkjes kan geven aan anderen, wat zij voortdurend probeert. Heel boeiend allemaal, en het eindigt er natuurlik mee, dat hij iemand
doodslaat tegen wie zij toch gelonkt heeft, de zoon van een senator. Men wil
hem arresteren en op dat ogenblik komt ook de Noord-Amerikaan aangezet;
het meisje wordt bang dat de Zuid-Amerikaan hem ook dood zal slaan en
zegt dat zij nu gauw zijn vrouw worden wil. Zij vluchten, en de NoordAmerikaan, verwoed edel, neemt hun plaats in binnen het belegerde huis.
Maar onderweg zegt zij aan de Zuid-Amerikaan dat zij hem haat. Hij rent
dan terug, klimt het huis weer binnen (van de achterkant) en staat neus aan
neus met de Noord-Amerikaan. Je denkt natuurlik even dat hij hem zal
doodslaan. Maar neen, hij zegt: — Ik heb gezworen dat geen man tussen haar
en mij zou komen, maar uw moed en edelmoedigheid hebben mij getroffen,
senor. Aileen — en hij gaat dan naar de deur — er zal niet gezegd worden
dat in moed en edelmoedigheid, Juan Martin van Alcorta de mindere is
geweest van wie ook! — En terwijl hij dat zegt tipt Ricardo Cortez zijn
mantel over zijn schouder en heeft een prachtige espagnolistiese giimlach.
Dat is een onvergetelik moment voor mij geweest! En dan loopt hij natuurlik
naar buiten en , de vader van de gedode jongen knak hem op de stoep neer.
Ik heb het blijkbaar niet mooi genoeg verteld, want N. glimlacht, maar
met een toegeeflikheid als tegenover kinderen en gekken. Aileen, nu hij mij
hierop gebracht heeft, spaar ik hem ook niets meer.
— De andere film heette Romance of Rio Grande; met Warner Baxter
en Mona Maris. Deze Mona had heel goed kunnen worden, zij was veel
leliker dan een Dolores del Rio en heel wat aardiger. Maar in een volgende
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film speelde zij met een tenor en er is niets van overgebleven. Hierin was
ze verrukkelik . . .
— Zie je wel dat je voor filmaktrices voelen kunt!
— . . . want ze zingt een liedje, zo mooi als ik zelden heb gehoord. Zij
is het wilde meisje op een hacienda en op een dag rijdt zij hard de pampa's
op, en wat ziet zij? een gewonde man die nog net aan zijn paard bungelt.
Deze man is een jong ingenieur, die zich een paar uur tevoren door een bende
rovers, meen ik, heeft heengeslagen. Zij brengt hem thuis, wordt opeens een
zorgvolle vrouw, legt hem in bed, en dan komt weer het onvergetelike
moment: een paar dagen later komt hij bij, je ziet hem in bed liggen, met een
stoppelbaard natuurlik, en de heerlikste muziek van vrouwestem met gitaar
dringt tot hem door, omringt hem. Zijn ogen gaan zoeken, en je ziet dan de
hele kamer om hem heen draaien, tot hij gevonden heeft: zij zit dan voor het
venster, in dezelfde kamer, ja, en akkompanjeert zichzelf bij Naar lied. Het
is geen ironie als ik het je zo vertel, ik ben er nog weg van; dat vond ik nu
echt heerlik en onovertrefbaar. En als het niet in zo'n film was geweest, had
ik het misschien verfoeid. Hoe moet je zoiets nu uitleggen aan bewonderaars
van Eisenstein en Chaplin en God-weet-wie; zulke mensen zijn hier toch te
dom voor?
N. is teleurgesteld. Hij mompelt iets van „toevallige ontmoetingen",
van „instinkten inderdaad", en wijdt grote aandacht aan zijn dessert. Ilc denk
aan een nauwkeurige onderscheiding van Benda tussen wat sympatie is en
wat estetiek in onze verhouding tot alle kunst, en in het bizonder die van.
opvoeringen. Maar ik weet dat ik erg vermoeiend ben als ik deze heerlikheden navertel. Door welke lage betovering werkt mijn sympatie voor een
mijnheer Ricardo Cortez en een juffrouw Mona Maris, zozeer dat ik aan
esteriese gevoelens niet eens toekom, en dit terwiji en mijn estetiek en mijn
sympatie ongeveer al hun kollega's verwerpen? — Omdat zij deze scenes
voor mij waar hebben gemaakt? Och kom. Omdat het mengsel waaruit die
scenes bestaan voor mij „poezie" is, — die van „wensdromen" altijd?
Misschien.

Het grootste plezier dat het leven oplevert is wellicht nog: te verkeren
met beschaafde, vrije, intelligente mensen, ieder met een eigen stokpaardje,
maar ieder geneigd om andere stokpaardjes te zien berij den. En toch, na
enige tijd van een zo „levengevend" samenzijn, begint men naar de rust van
een achterland te verlangen. Niet als naar een ontspanning. Als naar een
beter plezier.

79

VII

Le Roselier, Bretagne.
In verscheidene verhalen van Tolstoi,

Sebastopol bijv., vindt men een

„socialisties realisme" gebaseerd op een „romantiese materie", om alle
sovjet-schrijvers jaloers te maken. Weinig dingen op dit terrein zijn zo aangrijpend als de passage in

Sebastopol Mei 1855,

waarin de twee officieren

Praskoechin en Michailov op de grand liggen te wachten tot de born naast
hen ontploffen zal en waarin Tolstoi beschrijft wat er in hen orngaat. De
eerste, die denkt dat hij niet geraakt is, wordt gedood; de tweede, die denkt
dat hij dood is, is maar licht gekwetst. De dood van Praskoechin is een onovertrefbaar meesterstuk; op zichzelf niet minder dan de gedachten van de
gewonde prins Andrei in

Oorlog en Vrede. Na dit stuk gaat men verwachten

dat Tolstoi al zijn of ficieren zal gaan of maken, met veel kunst en ieder naar
eigen trant, als verschillende stieren door een gevarieerde matador.
In

Sebastopol Augustus 1855 volgt men de twee broers Kozeltzov met

de zekerheid van hun einde, en men wordt niet teleurgesteld. Maar na de
uitvoerige ontleding van de dood van Praskoechin kon Tolstoi hier volstaan
met eenvoudiger suggestiemiddelen: de dood van Kozeltzov Sr. is vooral
roerend doordat het is alsof hij er zelf niets van kan waarnemen, en Kozeltzov Jr. — die, evenals de junker Pesth in de vorige novelle, hoofdzakelik
dient om de gevoelens van een beginneling in het strijdgewoel te registreren
— sterft dekoratief en in drie woorden, is opeens „een langwerpige vorm in
een kapotjas", waargenomen door een ander.
in

Sebastopol is sterker en realistieser dan de beroemde slag van Waterloo
La Chartreuse de Parme, le omdat men niet het gevoel heeft dat Tolstoi

trukeert, terwijl men bij Stendhal kan zeggen dat Fabrice wel een erg kalm
stukje Waterloo heeft meegemaakt, 2e omdat het hele romantiese element
van de jonge Fabrice hier ontbreekt (Pesth en Kozeltzov Jr. laten zich uitstekend met hem vergelijken). De episode als Fabrice de vluchtende huzaren
wil beletten de brug over te rij den, behoort niet meer tot de slag van Waterloo maar tot het psychologies portret van Fabrice zelf. Overigens geeft Tolstoi
zelf toe dat hij van Stendhal heeft geleerd. — Aardiger is dat een even lucide
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(realistiese) beschrijving van oorlog voorkomt bij de romantikus Lermontov,
in het gedicht De V alerik (Brief aan V arvara Lopoechina), geschreven bijna
gelijktij dig met Stendhal: de Chartreuse is van 1839, de V alerik van 1840.
Hoezeer een „literaire opvoeding" dienen kan om de eenvoud — om,
als men wil, de waarheid — te begrijpen, heb ik aan de lijve ondervonden,
ik die op mijn 18e nog Tolstoi' s Oorlog en Vrede flauw en saai vond naast
1812 van Rellstab; die De Kozakken ongemeen vervelend vond omdat er
niet genoeg in „gebeurde" (niet zoveel als de titel scheen te beloven); die
ongetwijfeld Sebastopol onbeduidend zou hebben gevonden, als ik het toen
ontmoet had, naast het gelijknamige werk in 4 delen van de z.g. Sir John
Redclyffe (ik weet niet of ik de naam nog goed spel). Feitelik werd iedere
napoleontiese oorlogsroman, of oorlogsroman tout court, in die tijd voor mij
bepaald door het meesterwerk van Conan Doyle: Exploits of Brigadier
Gerard. (Dat deze vizie eenvoudig die van Marbot was, bijgekleurd met wat
engelse humor, wist ik toen niet.)

28 November. — Een Hollandsch Drama uitgelezen, en nog geheel
onder de indruk ervan. Het is ongetwVeld het zwartste boek dat Van Schendel heeft geschreven, maar in stijl, bouw, sfeer, een van zijn volmaaktste;
misschien niet aangrijpender, maar beklemmender, boeiender dan De Waterman. Ik heb De Waterman bij 2 a 3 hoofdstukken per dag kunnen lezen,
in een bepaalde tijd waarin deze lektuur een heilzame uitwerking op mij had;
ik had hetzelfde willen doen met Een Hollandsch Drama, maar het lief zich
niet zo behandelen; het drukte op de borst maar wilde achter elkaar uitgelezen
worden. Onder de 3 latere meesterwerken van Van Schendel is Het Fregatschip voor mijn gevoel het zwakste. Er is iets opmerkeliks in de laatste „evolutie" van deze grootmeester van het nederlandse proza: Het Fregatschip was
de roman van een schip, De Waterman de roman van de hollandse rivieren,
Een Hollandsch Drama die van een huis.
Ter Braak heeft in zijn artikel erover uitstekend het noodlotskarakter
aangegeven van dit boek: alleen, dit is het kristelik noodlot, tot in ieder
onderdeel anders dan het „antieke". En toch, zelfs het antieke koor ontbreekt
hier niet: de altijd aanwezige buren. leder hoof dstuk van dit boek is geslaagd;
de kinderjaren van Floris precies even goed en even ontroerend als de laatste
stappen van zijn ondergang. Zowel Gerbrand als Floris zijn hoofdfiguren in
het oeuvre van Van Schendel, maar Wijntje, Jans, Stien, Frans, alle mindere
figuren zijn volmaakt. Ik ken in de hollandse literatuur maar een boek dat,
hoewel totaal verschillend in gevoelswereld en opzet, even beklemmend is,
het 3e deel van Couperus' Kleine Zielen; maar Een Hollandsch Drama heeft
een „historieser" betekenis; Couperus is Den Haag, dit is bijna „heel Holland". En men zou dit moeten aanstippen: in deze tijd waarin alle kritici
6
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roepen om boeken die „sociologies verantwoord" zullen zijn, zodat iedereen
zich toelegt op de bestudering van de een of andere stof voor zijn middelmatige reportage, is Van Schendel met de grootste rust erin geslaagd om,
met zuiver-artistieke middelen, een wereld op te roepen die ook „sociologies"
eersterangs mag worden genoemd. Dit is Holland op een haast onverdiende
manier voor Holland. De echte hollandse lezer zal dit boek lezen en het naar
of mooi vinden of de twee tegelijk, en er mijlen van of zijn om te beseffen
wat voor cadeau hier aan de specifiek-hollandse literatuur werd gedaan 1;
de z.g. betere lezer is iemand die waarschijnlik al beseft dat het behoort tot
het betere soort (Aart van der Leeuw bijv.) zonder te zien dat het van een
intensiteit en een beheersing is, een koncentratie en een kompleetheid, zoals
niemand het Van Schendel nadoet in ons land.
Vooral achteraf beschouwd, wekt het boek de grootste bewondering voor
zijn „verborgen kompositie", voor de manier waarop overal details werden
aangebracht die elders hun uitwerking hebben, hun echo of hun tegenzang. Het
is of het noodlot zich tot met al deze kleine bizonderheden bemoeid heeft;
en zo weinig heeft de lezer het gevoel .dat de schrijver het zo gearrangeerd
heeft, dat het is of de schrijver zelf blindelings aan het noodlot gehoorzaamt.
Van Schendel heeft bovendien 100 % het standpunt ingenomen van de
schrijver die zijn personages niet beoordeelt: men kan zich even goed voorstellen dat hij heel deze mikmak van overdreven kristelik schuldbesef afschuweliklbenepen en abjekt vindt als groot. Het waarschijnlikste is allebei:
de manier altans waarop hij met dit drama afrekent, zijn stijl in de ware
betekenis, is zo, dat zelfs de meest onkristelike lezers (waartoe ik mij vlei te
behoren) de grootheid erkennen moeten die zelfs in deze kristelike onderwereld heersen kan. Wat een rechtschapenheid tot in het absurde, wat een
krachtsverspilling in het ideugdzame, met als enig gevolg het onontkoombare
omslaan van al wat goed leek in zijn tegendeel! Het is het enige boek van
Van Schendel waarin hij iets met Dostojevsky gemeen heeft, die hij wellicht
verfoeien zal 2.

Bretagne. — Als een opiomaan — ach peen! als een roker die niet
zonder zijn pakje sigaretten kan — was de intellektueel de velden ingegaan
met een boek in de zak van zijn over] as. Hij was er bijna zeker van dat hij
niet lezen zou; hij hoopte het vooral; maar hij durfde de ellende niet trot! Men leze het stuk van R. Blijstra in het Critirch Bulletin; voor hem is Een
een bock dat iedere hollandse schrijfster had kunnen maken: precies
het imbecielste wat men ervan zeggen kan.
2 Neen, zegt A. R. H., er is alvast dit verschil: bij Dostojevsky heb je het gevoel
dat de personages altijd maar praten omdat ze weten dat Dostojevsky dat wil; bij Van
Schendel denk je telkens dat een personage zo erg graag iets zou willen zeggen, en niet
durft omdat hij de blik van Van Schendel op zich gericht voelt, die dat volstrekt niet wil.
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seren van weerloos overgeleverd te zijn aan de leegte van de zee, van het
landschap, van door honger overvallen te worden en geen drukletters bij zich
te hebben om ze aan zijn ogen te eten te geven.
De zee was prachtig, dan eens breed, dan eng ingesloten als een kreek
tussen twee heuvelhellingen; de intellektueel dacht aan Robinson Crusoe en
aan Treasure Island. Toen verliet hij de zee en kwam langs een omgespit
land. Hij beklom een belling, dwars door het natte gras; van boven kwam de
zon, een late zon al, die recht langs de bovenste vlakte streek; de intellektueel
werd erdoor opgevangen; eerst zijn hoof d, dan zijn schouders, zijn middel,
eindelik liep hij precies langs de rand waar het gras aan de ene karat belicht
en aan de andere donker was. Gedachteloos liep hij nu voort, tot opeens zijn
ooghoek door iets getrokken werd.
Naast hem, maar onder hem nu ook, was een klein dal. Aan de overkant
daarvan, iets lager nog altijd, maar opnieuw door de zon getroffen, een lange'
en hoge doornhaag. Tegen die doornhaag liep de schaduw van de intellektueel, rechtop, kompleet, veel smaller en leniger alleen dan hijzelf; zonder
het te merken was de intellektueel zo gaan lopen dat zijn komplete schaduw
evenwijdig met hem meeliep, even gedachteloos als hij, maar oneindig echter
in deze gedachteloosheid, aan de overzijde van het dal. De intellektueel dacht
aan het verhaal over de schaduw bij Andersen, aan Peter Schlemihl ook, maar
meer om vast te stellen dat hij zich bijna een zeldzaam genot had laten ontgaan dan om van dit genot te genieten, als zoeven bij de zee. Gegrepen als
zelden door een boek, begon de intellektueel met zijn schaduw te spelen aan
de overkant. Hoe meer hij op de schaduw lette, hoe zelfstandiger de schaduw
werd; de schaduw leek steeds minder op de intellektueel, steeds losser van de
denkbeeldige lijn die haar met de intellektueel verbond en waarvan dan ook
niers te bespeuren viel op het donkere gras van het tussen hen in liggende
dal. De intellektueel leefde in zijn schaduw, vergat zichzelf. De schaduw
zwikte door in de knieEn, deed grote stappen, draaide om zichzelf rond,
ging in een hoek van 90 graden stun. Het duurde wel een kwartier eer de
intellektueel meende de rand te moeten verlaten waarop hij zich be yond, en
op het laatste ogenblik durfde hij niet meer naar zijn schaduw kijken, overtuigd dat ook deze hem de rug had toegekeerd en achter de doornhaag haar
eigen weg was gegaan.
Een beetje verderop ging hij in de zon liggen op het gras, op een geheel
andere schaduw die geen blik waard was. Hij sloot de ogen en tot het koud
werd bleef hij daar, zonder ook maar even de drukletters te strelen die hij in
zijn zak had.

Portret van een hollandse vrouw, gegeven in haar lektuur. Zij is begonnen met Boutens mooi te vinden; moeilik, maar Loch heel mooi; en dart
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vooral Beatrijs. Rilke natuurlik ook, niet alleen de Cornet. Dan Lanseloot van
Denemarken, dat zij niet alleen gelezen heeft maar ook heeft zien opvoeren,
dan Shakespeare, en vooral Hamlet.
Dan merkt zij, dat zij om dit alles eigenlik niet zo heel veel heeft
gegeven, behalve om Hamlet. Haar liefde voor pazie is afgenomen, ze vindt
Beatrjjs nog wel mooi, maar alleen de herinnering, de sonnetten van Boutens
vindt zij lelik, maar Lentemaan houdt toch stand, en dan wat engelse verzen:
Rupert Brooke vooral, en dan de eerste verzen van A. Roland Ho1st. Ze weet
dat de „kenners" de latere verkiezen, V oorbjj de W egen en De Wilde Kim,
maar zij — het is misschien een kwestie van trouw blijft toch meer voelen
voor die eerste bundel.
zij leest nu meer romans, veel buitenlands maar ook wel hollands.
Er is niet veel hollands. Slauerhoff vindt ze wel mooi, maar het is toch niets
voor haar; een ogenblik heeft ze gedacht dat ze veel zou gaan houden van
Van Genderen Stort, maar tenslotte nee, dat was toch to kinderachtig,
goedkoop onder het mooi-mooi. Dan is een enkel boek van Couperus heel
'at beter, alleen vindt ze het jammer (in 1930) dat die zo dateert.
Buitenlands: ze heeft eerst gedweept met Galsworthy, toen is het daarTee gegaan als met Van Genderen Stort. De mensen die Galsworthy bewonderen, haar beste vriendin o.a., gaven haar opeens aan dat het niet het ware
kon zijn. Toch eigenlik een kommercieel auteur, ondanks de ietwat knappere
stijl. (Bovendien, ook dat viel niet mee, dat had ze gezien toen ze Galsworthy
zag staan tussen andere verhalen in Nash.) Duits leest ze weinig, ze weet niet
wie de goede duitse auteurs zijn: Goethe vindt ze erg vervelend en Christian
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daar is ze nooit ingelopen.
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toch ook niet: ze wil volstrekt niet zeggen, dat ze verstand heeft van literatuur, maar ze heeft instinkt.
Frans leest ze zelden. Climats van Maurois vond ze toch wel een heel
goed boek. Misschien niet helemaal eersterangs, maar door het onderwerp
dan: want zoals die man die vrouw zag... al zou het eig. niet veel beter zijn
,dan Galsworthy bijv., het had haar toch meer gedaan. Eigenlik hield ze van
boek, al vonden de malste mensen het ook allemaal zo mooi. Als ze er
coed over nadenkt, vindt ze ook wel een boek van Galsworthy waar ze van
is blijven houden: The Dark Flower.
Dan vindt ze sommige klassieken ook zonder aanstellerij heel goed.
Tolstoi en Stendhal: Le Rouge et le Noir beter dan La Chartreuse de Parme.
Men ziet, met gewoon instinkt hoeft men heus niet de eerste de beste to zijn
in de literatuur. Ze kan met de hand op het hart verklaren, dat ze nooit het
minste gevoeld heeft voor Boudier Bakker of voor de Schartens, zelfs niet
toen ze 18 was.
Ze is nu 30, en ze vindt The Fountain van Charles Morgan. En van dit
boek is ze weg. Dat staat toch boven Climats zo hoog als een engels boek i . .
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als de engelse kultuur misschien boven de franse staat: dat is toch werkelik
prachtig. Ze laat zich niet zeggen dat Stendhal of zelfs Tolstoi beter zou zijn,
of misschien waren die dan „grocer" als men dat wou, maar ze voelde: dieper
zeker niet! Daar kon toch geen hollands auteur bijv. tegen op.
Zij vindt Charles Morgan niet alleen een goed schrijver, iemand met de
diepste gevoelens ook, maar een denker: zoals het boek doordrenkt is van de
geest van Plato! En toch — dat was de kunst van de geboren romancier —
volmaakt in personages, in gevoelens, omgezet.
Alles is best. Deze beminnelike hollandse vrouw heeft werkelik een
hele weg afgelegd: van The Rosary van Florence Barclay over Helene Marvell
of Kleine Inez, en over The Dark Flower en Climats tot de hoge diepte van
Charles Morgan. N'y touchez plus, elle pourrait se briser.
Degeen die haar zeggen zou dat een Stendhal vergeleken bij Charles
Morgan nog verder, dieper, zelfs hoger is gegaan, een glimlachende grootheid heeft waarbij deze boekse hoogheden pover aandoen, kamermuziek zijn
in een biblioteek, zou haar beledigen, niets meer of minder. En met het recht
van de beledigde zielen (die toch oprecht aan het hogere deelnamen) zou zij
hem verachten. Zij zou denken, ook zonder het te weten misschien: „Die
Stendhal? eigenlik toch een beter soort commis-voyageur". Hier is haar hoogtepunt: als zij Boutens weer eens ter hand neemt, of misschien Van Eyck's
Uren met Plato, zal dat gebeuren in een zacht meekommunièren in een platonies banker onder leiding van Charles Morgan. Welke ontmoeting kan de
literatuur haar verder nog bereiden? Later, als zij 10 jaar ouder is misschien,
de Imitatio Christi.

Wie als literair kritikus werkelik een „voorlichter" wenst te zijn, werkelik met het „lezend publiek" rekening wil houden, moest beginnen met de
te bespreken lektuur in te delen in kategorieen, bijv.:
A. voor eerstbeginnenden en voor hen die altijd op dit peil wensen te
blijven;
B. voor meergevorderden („les esprits a moitie chemin") en die, al of
niet pogend, nooit verder zullen komen;
C. voor de z.g. gekultiveerde lezer, maar van het passieve soot; d.w.z.
die uit alle richtingen een zeker plezier of een zekere lering wil trekken,
zonder ooit partij te kiezen;
D. voor bewuste lezers, d.w.z. altijd individuelen die, bij alle pro of
contra, in een boek vooral uit zijn op een intense ontmoeting.
Natuurlik blijven allerlei mogelikheden van toevallig kontakt tussen een
bock (d.w.z. de uiting van een gegeven mens) en een lezer (d.w.z. de gevoeligheid en ondervinding van een ander mens) bestaan, ondanks alle
systemen van voorlichting. Maar zelfs desondanks, dus zo streng mogelik
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binnen zijn kategorieen, behoeft de kritikus niet bang te zijn dat hij het
lezend publiek op deze manier afkerig zal maken. Er zijn immers mensen die
trots zijn tot kategorie A te behoren en die op dat peil reeds zeggen: „Ik lees
wat mij bevalt!" — zoals er mensen zijn die zich met gratie tot kategorie B
zullen rekenen, want tot het soort behoren dat men met tevredenheid van
zichzelf hoort getuigen: „Een hoogvlieger ben ik niet"„ etc.

Wat een naar boekje zou Gaspard de la Nuit zijn, als het niet zo grondig
onbeduidend was. Men zou het niet lezen als het Baudelaire niet had geinspireerd tot zijn kleine prozagedichten, die men ook met heel wat minder
toewij ding zou lezen als ze niet van Baudelaire waren. Toch zijn die onvergelijkelik beter dan deze druppels romantiek, deze al te literaire Hoffmanndruppels. Nijhoff heeft kans gezien zich erop te inspireren: niet alleen is
Kerstnacht een uitbreiding van La Messe de Minuit, maar de ontmoeting met
de rattenvanger in het begin van de Pen op Pa pier doet alleszins denken aan
de ontmoeting van Bertrand met „Gaspard". Maar ook bier verkies ik tienmaal Nijhoff boven zijn inspirator.
Er moet door de tijd een element verloren zijn gegaan in dit soort beeldende pazie. Baudelaire had ook een onbegrijpelike verering voor de „magier" Theophile Gautier, wiens werk, hoewel rijmend, even leeg is als dit.
Bij Heredia wordt het beeldende tenminste nog gereleveerd door sonoriteiten; zijn poezie is op een sonore manier idioot. Wat „moos " betekent, in
dit soort literaire werkjes, is een begrip dat mij totaal ontgaat, behalve bij de
lezeres-met-de-boudoirboekjes die misschien nooit heeft bestaan, 1 kan ik
mij niet voorstellen wat men met zo'n woord bedoelen zou.
Iedere keer als ik mijn best doe Gaspard sympatiek te vinden, mijzelf
grof en die „fantazieen" toch wel de moeite waard, heb ik het gevoel gehad
een klein, stoffig museum te bezoeken, met enge zaaltjes waarin betrekkelik
weinig te zien viel, en dit weinige bestaande uit meer would-be- dan werkelik
grillige bibelots, met meer vakmanschap dan kunst vervaardigd, waarvan men
toch al het fraais uitvoerig moet bewonderen en waarbij men telkens het
gevoel houdt dat er een verrassing, iets van een „inhoud", uit zou moeten
springen, die geen enkele maal komt. Men is moe voor niets als men met het
bekijken klaar is, en blij weer buiten te zijn.
Het boekje blij ft overigens aan te bevelen als model voor alle onmachtigen met taalgevoel, die het schrijven niet laten kunnen. Het garandeert een
soort maximum van de minuskule roem.

1 Deze dame heet Abelone. Juffrouw Abelone Gaspard de la Nuit verorberend is
een prozagedichtje in aktie.
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VIII

De roep van de heron. (Geschreven voor De Sleutel, orgaan van het Antifascisties Studenten-Comite, Nov. '35.)
Het is, ondanks de verdwazing van deze tijd, onmogelik voor studenten
te schrijven, zelfs voor studenten die zich met een politiek doel georganiseerd
hebben, zonder voorop te stellen dat men onder intellektuelen verkeert. De
moraal van deze „grote tijd" wil dat de intellektueel een verachtelik wezen
zij, in de mate waarin hij niet meedoet aan politiek. Terwijl de intellektueel
de tijden zegenen mag waarin hij het juist als zijn plicht beschouwen kon
zich verre te houden van gevulgariseerde ideologieen en per partijblad aangekweekte passies. De nederlandse intellektueel heeft dit voorrecht larger
gekend dan die van andere landen; in zekere mate kent hij het nog. Maar het
valt te bezien of hij niet geroepen is zijn politieke partij te kiezen, juist wanneer hij zijn ware bestemming: het dienen van de geest met een maximum
van vrijheid, van belangeloosheid en van waarheid, niet onherroepelik vet.liezen wil.
Het fascisme is de meest platvloerse en despotiese aanslag, sinds tijden
gedaan op de intellektuele vrijheid. Een wetenschap die tot propaganda wordt
geprostitueerd, een filosofie die de oprispingen heeft te rechtvaardigen van
een hysteriese hordeleider, een literatuur die met de wolven moet meehuilen
of in een hoekje huilen met een prop in de mond, een kultuur die voor de
meest politieke doeleinden wordt omgelogen, verkwanseld en bevuild. Het
fascisme is de militaire organisatie van een bourgeoisie die eindelik haar
hooghartige toegeeflikheid-in-schijn heeft laten varen omdat zij zich werkelik
bedreigd voelt; de organisatie volgens het recept van deze tijd om eindelik
met alle cynisme dat het fatsoen tot dusver verbood, maar dat men met des
te meer kracht nu „fatsoen" zal noemen, te ageren tegen de „rooien". Deze
aktie was, volgens de „historiese wet" waarop alle politieke ideologen zich
tegenwoordig beroepen, wellicht onvermijdelik, en is op zichzelf het bewijs
van wat het georganiseerde proletariaat reeds moist te bereiken; maar de resultaten spreken het duidelikst: het geneesmiddel is erger dan het kwaad. Het
kwaad vertoont zich, hoe pijnlik misschien op zichzelf, als de doorgang naar
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een betere staat; het geneesmiddel is de cyniese teruggang naar alle egoismes.
Aan de intellektueel, juist waar het zijn rol is verder te kijken dan de tijdelike
belangen, om uit te maken wat hij kiezen wil.
Het fascisme geeft geen uitzicht op een beter bestaan waarvoor het huidige misschien moet worden ingeboet, op een bevrijding van de laatste slaven
waarvoor een geEvolueerd mensdom zich schamen kan, op de droom, als men
wil, maar altans de schone droom, het reeds bijna metafysiese ideaal van een
volslagen hernieuwde mens en herordende wereld, zonder oorlog en zonder
klassenstrijd. Het „ideaal" van het fascisme is een kortzichtige praktiese
maatregel, berustend op het goedkoopste ongeloof in dat alles; een ongeloof
overigens dat zijn wortels minder in een pessimistiese filosofie dan in een
bedreigde beurs vindt. Deze bourgeoisie die haar egoisme agressief erkent en
ter hand neemt, stelt ons ten doel: de tyrannie van een politiek zonder verdere
uitkomst, het oorlogsideaal van een weerbare staat en een sterk yolk, de helden-opvatting van een balorige voetballer gestut door de rassenteorie van een
dronken onderwijzer, en in een woord de komplete en snorkende vulgarisatie
van een geestesgesteldheid, toen, om prof. Huizinga te citeren, de gemiddelde

dwaas van het eeuweinde sprak van den „Uebermensch", alsof het zijn groote
broer was.
Wat het intellekt, wat de kultuur, bij deze staat van zaken te winnen
heeft is duidelik: is, precies uitgerekend, niets. Het ligt niet in mijn bedoeling om, waar ik geen kommunist ben, het paradijs aan te prijzen van een
sovjet-kultuur. Maar zelfs de „bourgeois"-intellektueel die daarvan afkerig
mocht blijven, kan, wanneer hij verder wil zien dan zijn onmiddelik eigenbelang, daar de mogelikheden zien van een nieuwe beschaving; hier doer hij
beter zich meteen te wij den aan de geneugten, pour tout potage, van een
„oorlog als normale staat", een „heroiese mensheid die elk geluk veracht",
en het loflied in alle variaties op de edele kwaliteiten van het „roofdier".
Het schoonste woord dat prof. Huizinga gesproken heeft in zijn Schaduwen
van Morgen is: dat de mens kan will en geen roofdier te zijn. Voor de intellektueel is uiteraard het probleem vooruit opgelost: voor hem is de aanvaarding van het roofdierschap de meest kontante dood.
Er zijn, naar het schijnt, toch fascistiese intellektuelen: onze eeuw is nu
eenmaal, zegt Benda, die van de intellektuele organisatie van alle politieke
haat. Bij ons beginnen zij hun uiteenzettingen met een aanhaling uit Mussert,
nauwgezet zoals dit soort knechten in het buitenland hun leiders nabrallen.
Deze Mussert heeft gezegd — origineel, subtiel en onverwacht — dat wij ...
in een grote tijd leven. Daarom dus zullen de ware mensen uit deze tijd het
heroisme beoefenen, en mag men eerlang de zegen verwachten van een „gebundeld" yolk (de terminologie verraadt zichzelf: „geknev eld" is beter nederlands) en de „klassieke deugden van zelfbeheersing en ridderlikheid." 1
De fascistiese auteur Kettmann in Volk en Vader?and.
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Wij hebben deze bundelarij, en vooral deze ridderlikheid vol zelfbeheersing, uitvoerig en overtuigend aan het werk gezien, in het land vooral
waar onze nationale apen hun levenshouding zijn gaan afkijken; wij kunnen
deze opwindende praktijken nog dageliks waarnemen, in de dagbladen voor
zover zij niet omgekocht zijn, en in de getuigenissen van lieden aan wie al
dit heroisme zich in zijn grondkarakter heeft onthuld, van een Gerhart Seger
of een Wolfgang Langhoff. En wij hebben, ontaard, onheroies en verletterd
als wij intellektuelen nu eenmaal zijn, daartegenover maar een reaktie gehad:
die van te vomeren. Wij noemen, zolang Otis nog geen prop in de mond en
een gummiknuppel als eerste leesboekje gegeven zal zijn tot juister kennis
van deze „idealen" en deze „ideologie", zelfs in de grootste gemoedsrust
een dergelijk bedrijf: lafheid, sadistiese, wraakgierige, van iedere eer gezuiverde lafheid. En de wezens die, met de grijns van het nijlpaard, zich eraan
overgeven, nauwkeurig niets anders dan lafaards. Wanneer ons intellektueelzijn ons hiertoe niet voldoende het recht gaf, dan zouden wij dat ontlenen
aan onze eenvoudigste menselikheid.
Wij kennen bovendien te goed de grondslagen van al dit ridderlik, jong
en vurig optreden: de rankunes van de pantoffelheld, de rate en de kankeraar
over te hoge belasting joelen zeer herkenbaar. Niemand zal zeggen dat de
wereld waaruit deze karakters geboren konden worden, volmaakt is; maar het
„ideaal" dat een versterking-per-sadisme tot gevolg heeft van ongeveer alles
wat tot de vergiftiging heeft bijgedragen, wij bedanken daarvoor uit de grond
van ons hart. Wij hebben geen lust om daarvoor ook maar iets prijs te geven
van onze intellektuele of maatschappelike vrijheid, zelfs nu, zelfs voorlopig,
zelfs indien de kultuur daardoor niet verder werd bedreigd. Wij zien te goed
de rol die voor ons is weggelegd in dit bestel, zoals wij het beroep op de
arbeiders doorzien dat ook deze ridders moeten doen om werkelik heroles,
d.w.z. in de meerderheid, te zijn; en wij verachten de laffe vleierij waarmee
zij de arbeider trachten te paaien, heroles genoeg immers ook om hem te bedotten wanneer hij onder hun hoge leiding „gebundeld" zal zijn.
Ik geloof niet een woord geschreven te hebben in de voorgaande regels
dat nieuw is; maar ik pretendeer dit dan ook allerminst: de waarheid, onder
de nationaal-politieke schmink, is gelukkig eenvoudig genoeg en voor iedere
onbevooroordeelde geest te herkennen zonder overmatige inspanning. In politieke aangelegenheden gaat het vooral om het getuigen, en een intellektueel
kan prijs stellen op het ongunstige oordeel van de heroiese geesten die hem
hebben verstaan. Maar ik heb er iets aan toe te voegen,

als intellektueel

juist,

als iemand die het als zijn voorrecht beschouwen zou zo spoedig mogelik zich
weer te kunnen wij den aan taken die hem liever zijn, die hem hoger en beter
voorkomen ook dan alle politiek; ik heb iets te konstateren juist als „dienaar
van de geest". Het is deze bedroevende waarheid, dat de geest alleen

niets

vermag tegen knuppelgeweld. Een van mijn vrienden, door mij gevraagd am

89

mee te getuigen tegen het fascisme, antwoordde: „Het gefemel met woorden
haalt niets meer uit; wie het nu nog niet weet, zal het nooit weten." Dit lijkt
mij geen boutade, maar de taal zelf van het gezond verstand. De taal van
iemand die, tegen een goedgeorganiseerde „gang" in zijn stad, het verlangen
te kennen geeft naar een speciale brigade van „G-men".
Tegen knuppelargumenten, zêlfs van rate's, zelfs van pantoffelhelden,
heeft de geest alleen geen andere kans dan in zijn vertegenwoordigers te
worden „gebundeld" en vertrapt. Er is een zekerheid, waar iedere organisatie — aangezien men in deze „grote tijd" daarbuiten niet meer kan —
waar iedere tegen-wil, ieder tegen-streven, vroeger of later van zal moeten uitgaan: dat kracht het enige juiste betoog tegen brute kracht is. Wanner men,
op pacifistiese of andere gronden, dat niet wil, zal men zich moeten organiseren met een snelheid, een preciesheid, een meerderheid niet alleen, maar
een vastberadenheid, een morele kracht, die in teorie mogelik, maar feitelik
misschien niet meer van deze „grote tijd" zijn.
En Loch, dat waartoe instinkten van onbenul, van landerigheid, van rasechte minderwaardigheid en voorbeschikte bestialiteit op te drijven zijn met
het wondermiddel van wat riemen en beenkappen plus een hemd, daartoe
brengt ieder behoorlik mens het ook wanneer hij de keus heeft de meester of
de knecht van dit soort hervormers te zijn. Ik neem aan dat in ons land van
hogerhand de fascistiese manoeuvres nog niet in de hand gewerkt worden,
zoals dat in Frankrijk gebeurt; dat bij ons geen schietscholen en exercitieterreinen voor dit zo warm aangekondigde heldendom worden toegestaan, —
maar voor zover toegestaan, kunnen tegenmaatregelen het worden aan iedere
organisatie uit nederlandse burgers bestaande, die verklaren kan dat zij voor
de eer van Nederland dit optreden niet wil. De heroen hebben niets dan getallen in de mond: 50.000 aanhangers, 300.000 stemmen; nogmaals, zij behoren niet tot het soort dat het eigen aantal en dat van de vijand niet acht;
in dit opzicht zijn zij geheel van deze tijd, waarin „groot" vooral „talrijk"
betekent, en nog ver genoeg van Brinio afgedwaald. Maar zij houden „landdag", optochten en betogen; precies even nuttige dingen kunnen worden
gedaan door wie hun manieren en hun mystiek verachten, maar er het slachtoffer niet van worden willen.
Men moet organisaties kunnen vormen waarin men zich, met alle toegestane vrijheid, doeltreffend tegen een overval van „roofdieren" voorbereiden kan. Men moet dus ook zoveel mogelik aanhangers zien te krijgen,
behoorlike Nederlanders, onheroies maar onverdwaasd, die zich onder een
programma scharen met een doel: het moderne despotisme tot het uiterste
tegen te gaan. Dat deze organisatie zich dan ook oefene in alles wat de
„anderen" doen, dat zij, indien nodig, weerbare lichamen stelle tegenover die
kweekschool van kranigheid: men kan zich een kwaadwiilende buurman, die
zich clageliks traint aan rek, ringen en op korte en lange baton, niet van het lijf
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houden met de verzamelde werken van Erasmus. Dat men daarna optochten
houde, niet meer maar ook niet minder dan nodig lijkt, onder slogans als deze:

Heroin horen op de Mokerhei — Lach niet om ons, maar om die ons hiertoe
verplichten — Weg met het roofdier, voor menselik geweten en verstand.
En anders kan men bewijzen opsommen zoveel men wil, artikelen
schrijven en toespraken houden, ideologieen afdraaien tegenover geloei, als
wie sanskriet wil bijbrengen aan het bengaalse vee, — het einde zal zijn dat
men zich op de weerloosheid moet toeleggen en op de enige heroiek die dan
overblijft: die van zonder morren de slagen te tellen waarin de beloften van
nu warden uitbetaald.
Voor studenten lijkt dit soon heroiek mij dubbel misplaatst: omdat zij
niet alleen het intellekt vertegenwoordigen, maar de jeugd. Dat hun plaats
niet aan de zij de van het fascisme kan zij n, vergt na het voorgaande geen
betoog. Zij kunnen staan waar zij willen, behalve, overtuigd en radikaal,
tegen het denken en het geweten, tegen alle menselikheid en alle kultuur.

December. — Menno ter Braak is op het ogenblik de enige hollandse
kritikus, die in een dagblad een betrouwbaar — d.w.z. een zichzelf gelijkblijvend — oordeel over literatuur geeft, op een peil voor volwassenen. Zij,
die in werkelikheid niet van literatuur houden, beklagen zich dus bitter dat
zijn helderheid „te moeilik" voor hen is, en verwijzen naar de vroegere kritieken van de heer Borel „waaruit waarachtig gevoel voor schoonheid straalde". Het is wonderlik om te zien hoezeer mensen die zich enerzijds op hun
gebrekkigheid laten voorstaan, anderzijds geen ogenblik schromen om een
zo pertinente definitie te geven; en men vraagt zich of wat iemand die aan
de ene kant weigert verder te gaan („de kritikus moet niet vergeten dat wij
hem niet op de toppen kunnen volgen, dat hij ons alleen maar de schoonheid
moet wiizen"), iemand, te vergelijken met een zuigeling die weigeren zou
het sjimpanze-stadium van de intelligentie te overschrij den, aan de andere
kant opeens weet van „gevoel voor schoonheid", al of niet in een kritikus
aanwezig, en van deszelfs „stralen".
Een straf staaltje van deze vervloektste mentaliteit bij lezers trof ik aan
bij een heer die vol mildheid zijn hierarchiese waarheid aan de kritikus openbaarde: het afbreken van middelmatige hollandse romans, meende deze
denker, was te laken, omdat die romans toch allicht beter waren dan de vele
vertaalde detective-verhalen, en omdat mensen die van deze romans al profijt
zouden hebben er nu van afgeschrikt werden; men moest dus, raadde hij, zich
geestdriftig betonen bij het goede, maar ingetogenheid betrachten bij het
middelmatige, en dat wel, was zijn slotsom, omdat niet iedereen op de hoogste toppen kon leven ( de dwaasheid was: te veronderstellen dat de kritikus
zoiets wilde of er zelfs maar aan dacht zoiets voor te schrijven) en omdat
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middelmatigheid al een verheffing was boven het alledaagse en een eerste
stap kon zijn tot iets hogers.
Dat het loven van middelmatigheid zwendel kan betekenen, eenvoudigweg zwendel, tegenover het goede, was in deze mildheid niet opgekomen.
En zwendel „straalt" uit de opmerking over die eerste stap paar het hogere,
omdat het immers het kenmerkende is van dit soort geesten dat zij bij duizenden van die „eerste stappen" wensen te blijven. Het goede is voor hen
goed in de mate waarin het een verre reputatie blij ft waarnaar of en toe
wordt „gewezen". Erg. de wezenlike bestemming van dit goede is voor hen
dat het opgeofferd wordt aan de zwendel met het middelmatige, omdat dit
middelmatige, ook als zij het zelf zo noemen, voor hun waarste gevoel blip ft:
het onvolprezene.

Er is een intellektuelen-wanhoop, of -ontgoocheling, of -masochisme, in
de manier waarop M. t. B. telkens weer terugkomt op de onmacht van de
geest en de tech grotere kracht van de biceps. Het behoeft geen betoog dat in
een direkte botsing de geest niet bestaat, maar evenmin dat de geest altijd
eindigt met de biceps weer te leiden zoals hem goeddunkt. Een autoriteit als
Napoleon heeft dit erkend, toen hij zei: Il n'y a que deux puissances dans le
monde, le sabre et l'esprit. A la longue le sabre est toujours battu par l'esprit.
Maar het is juist dit „à la longue" wellicht, dat M. t. B. ontmoedigt, en

hij konstateert de schade die eraan vooraf is gegaan. En dan, wat tenslotte
wint, is vaak niet dezelfde geest. Als de duitse filosoof Heidegger het nazisme moet verantwoorden, minder belachelik tegenover heel de wereld dan
in Mein Kampf is geschied, betekent dit niets minder dan een triomf van de
geest. De GOrings die zich Siegfrieds wanen, durven geen pas verzetten
zonder een permissie geput uit de Nibelungen, zoals een eventueel hollands
heldendom zich alleen zal durven misdragen onder een vervalsing, soit, maar
ecn slaafs aanroepen tevens, van de geest van Karel ende Elegast en misschien
van J. F. Oltmans, als men niets beters vinden kan. Maar het is juist de vervalsing van Nietzsche die M. t. B. treft als een nederlaag en niet als een
overwinning van de geest; het feit ook dat een eventuele overwinning van de
geest-van-Heidegger niets verandert aan de nederlaag die de geest-van-Marx
geleden moet hebben eer het zover is.
Aileen, dit heeft niets meer uitstaande met de geest. Dat de ene geest
de andere verdringt en dat geen enkele bepaalde geest definitief stand houdt,
is nogmaals een overwinning, en zelfs een bestaansvoorwaarde van de geest.

In een interview lucht Maurits Dekker zich over de wantoestanden die
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gemaakt hebben dat hij, schrijver van

veertien romans, nog steeds niet genoeg

au serieux genomen wordt door de kritiek (ofschoon op het omslag van een
van zijn romans toch de opinie geciteerd stond van een kritikus volgens wie
Dostojevsky nooit iets beters gemaakt had). En het straatliedje van de dag
zingt ook Dekker uit voile borst: hij heeft het over de kollega's „die misschien hersens hebben, maar zeker geen bloed". Ontstemd over het geringe
sukses van zijn kinderachtige

Oranje (na Dostojevsky gepasticheerd te hebben

en zich zo'n bizonder goed leerling te hebben betoond van de amerikaanse
mode-auteurs heeft hij ditmaal immers weer trouw de stroming gevolgd die
wil dat men, zowel in de emigratie als in Sovjet-Rusland, in oudere historiese
gebeurtenissen nogmaals de heerlikheden van nu geniet en opdient), is hij
vooral geweten op Ter Braak, die in zijn twee romans veel minder „ver"
kwam, moet hij wel vinden, dan een schrijver van veertien romans. Het zal
wel weer aan mijn vriendschap geweten worden, maar ik kan niet nalaten te
voelen dat ik — juist bij nadere beschouwing — de eerste, de „zwakste"
roman van Ter Braak,

Hampton Court, een flink stuk hoger stel dan alles

wat ik van Dekker las. Het weinige bloed dat Ter Braak dan heeft vermogen
af te scheiden was eigen, was

eerliker bloed, had ook minder te maken met

de mode-aftapperij op dit gebied. Overigens zou deze notitie dienen te gaan
over de superioriteit van bloed op hersens of andersom, maar de plompe
aktualiteit van het probleem schrikt mij nu eens af. Ik wil aannemen dat
hersens moeilik kunnen werken zonder bloed, terwiji men veertien romans
schijnt te kunnen vullen met bloed zonder hersens. En een bloedrijk modeauteur is tweemaal een mode-auteur, zodat het gemis aan lovende kritici bier
tweemaal een gemis kan worden genoemd, en zelfs een bloedig gemis; dat
men in dit alles echter symptomen zou moeten zien van genialiteit lijkt mij
niettemin onwaarschijnlik.

Benda-Huizinga of het standpunt der „clerken". — Ik had een artikel

willen schrijven over Huizinga's In de Schaduwen van Morgen onder de
titel In de Schaduwen van het Kapitalisme. Een ontmoeting met J. R. weerhoudt mij; een van zijn vrienden, zei hij, noemt het boek:

van Gisteren.

Het is aardiger; en bovendien heeft

In het Zonnetje

J. de Kadt er een artikel

aan gewijd dat eigenlik niets ongezegd laat.
Toch kan men niet zeggen dat er geen voortreffelike stukken in het
boek staan. Aileen, zij zijn voortreffelik als samenvatting, als voorzichtige
voordracht over bekende waarheden. Er is niets in Huizinga dat ik niet reeds
bij Benda gelezen heb, en beter. Benda heeft het persoonlike standpunt van
de filosoof; Huizinga tracht te zien als de historie zeif, men verwondere zich
dus niet dat hij vooral goed ziet wat achter ons ligt. De historie kan niets
voorspellen (blz. 210). Zijn befaamd aanvaarden van de oorlog, maar niet
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die met bakterien, dat op zovelen schandaliserend werkte, is op dezelfde wijze
te verklaren: waren de bakterien historie geworden, hij had ze opgenomen in
de oorlog die hij aanvaardt. Benda (in Les Sentiments de Critias, blz. 65-70)
betoont zich in dit opzicht heel wat vrijer.
Het verschil tussen Benda en Huizinga is er vooral een van stijl: Benda
schrigt a priori beter dan onze om zijn stij1 zo veelgeprezen historikus. De
eerste wendt zich tot gekultiveerde lieden, tot „mensen van de wereld" altans,
die hij als gekultiveerd wenst te beschouwen ook als zij het niet mochten zijn
(en als hij hen in de grond van zijn hart hevig daarom veracht) ; hij wins
hierdoor aan „toon en stij1". Als hij hun iets uitlegt, doet hij of hij eraan
herinnert: On salt du reste que... Huizinga schrijft voor het hollandse
publiek, dat hij op zijn best met zijn studenten gelijkstelt; hij doceert, en men
ruikt de eerbiedige hulponderwijzers op de achtergrond. De manier van
Benda verplicht tot snelheid, tot een reeks ontdekkingen (zij het kleine) ;
die van Huizinga, docerend, veroorlooft hem al te vaak tevreden te zijn met
een korrekte weergave van „bronnen". Het tegelijk weinig-verrassende en
o-zo-bevredigende van zijn laatste geschrift ligt hierin opgesloten.
Maar beiden zijn „derken": geleerden, denkers als men wit, met estetiese inslag, geen werkelike kunstenaars (die zich minder goed van het werkelike leven kunnen losmaken). Zij denken volgens hun persoonlike omstandigheden; hun filosofiese en historiese voorkeur words bepaald — op de
meek 'menselike wijze overigens en men hoeft er het marxisme niet bij te
halen — door wat zij persoonlik zijn. Iedere „clerk" kan hun redeneringen
bijvallen; voor iedere niet-„clerk" zijn zij vol lacunes, verdachte gezichtshoeken en vage konkluzies. De „clerk" treedt op voor rechtvaardigheid en
waarheid; het spreekt dus vanzelf dat hij in ideze rol blijft, ook als hij in het
publiek optreedt; waar hij altijd een beetje onnozel lijkt, is echter als hij begint te veronderstellen dat zijn rechtvaardigheid en waarheid met politieke
regelingen van doen hebben. Het is soms al te ontmoedigend alleen een
zuivere geest te mogen (willen, kunnen) zijn. De strijd van Benda tegen de
valse „clerken" is dan ook nog „temporeel", Spinoza maakte de Ethica.
De historikus Huizinga raakt telkens in een wagenspoor van het traditionele denken; deze wagensporen kunnen bizonder diep zijn, diep genoeg
soms om de hele denkkracht te verbergen die erin voortkruipt. Hij zou willen
dat de politiek al historie was, terwijl zij, vanuit zijn standpunt gezien, alleen
nog maar bezig is het te worden. In zijn behoefte aan een metafyzies ideaal,
komt hij alleen tot wensen (de historie kan niets voorspellen), en zijn wensen
hebben telkens weer een akelig kristelik bijsmaakje. Geen zweem van onderzoek, laat staan van kritiek, tegenover wat verkeerd mocht kunnen zijn in het
kapitalisme; als het kristendom al zijn achting heeft om het „metafizies
ideaal", het kapitalisme heeft misschien weer al zijn achting omdat het histories kan worden bijgezet. Op blz. 100-101 kan men lezen wat aan de kristen
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allemaal geoorloofd scchijnt als... praktiese maatregelen. Dat was dan erg
veel; en de griezelige hypokrisie van de moraal die dit alles rechtvaardigt, zou
een ander kunnen doen snakken naar de moderne en cyniese metodes van de
alleen-maar-politieke belangen. Maar de menselike wreedheid en laagheid
volgens kristelike moraal zijn voor een welopgevoed, histories gemoed weer
gerust aanvaardbaar: het verleden laat zich niet ongedaan maken. Geed ogenblik schijnt het dus in Huizinga te zijn opgekomen dat de inkwisitie bij v. iets
zou kunnen zijn dat men afwijst met dezelfde afschuw die opstandig maakt
tegen moderne koncentratiekampen.
Op blz. 212 besluit hij, sprekend over de komende rampen van de
wereldpolitiek, met de meest traditionele kansel-opgewektheid: Alrof een

barmhartig God glimlachend zei: houdt u maar strak, ik zal u wel kneden.
Op blz. 223 vraagt hij, verzuchtend: Moeten wij door nog diepere laagten
been, om murw te worden? Dit „kneden" en „murw-worden", dat mij onweerstaanbaar een kristelike tante voor ogen roept met wie ik sinds lang alle
relatie verbrak, zou men bij Benda altans tevergeefs zoeken. Tussen barbarie
en welbehagen in murw-zijn is het moeilik kiezen. Toch kan men ook Huizinga als „clerk" met genoegen en respekt leven; evenmin als Benda behoort
hij tot de grootste „clerken", bij wie men tenslotte toch altijd meer profijt
vindt, maar evenals Benda heeft hij nu een poging gedaan tot samenvatting
van het aktuele. Zolang men zich de luxe kan veroorloven deze pogingen op
hun eigen terrein — dat van de geest — te volgen, hoeft men allerminst te
protesteren; vooropgezet blijft dat men er precies nets aan heeft, wanneer
men de naiveteit zou hebben ze te willen gebruiken als leidraad in het werkelike leven.

Het is in de politick — de zich voltrekkende historic — telkens weer
de keus tussen hypokrisie en cynisme. Als men het ene kwaad maar lang genoeg ondergaan heeft, verkiest men wel het andere, zoals de man die kiespijn
heeft zegt: „Geef mij tienmaal liever koliek!" tot hij de koliek heeft gekregen.

Zich met de massa een te voelen, is metafyzies, is een geloof. Het is de
vergroting van het individu in kracht, het is het wegvallen van zijn grenzen,
dus bevrijding, een soort roes ook (als in de papoea-dansen); kortom, een
staat die voortdurend gepreekt wordt, waarin men meent zalig te zijn, maar
die gewild is, los van de individuele waarheid (altans op een hoger peil van
heschaving dan dat der natuurvolken).
Geloven aan de massa is dus geloven aan een ideaal, staat gelijk met
geloven aan God. Het hierin zalig geworden individu denkt ,,ik ben massa",
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zoals het andere, meer of minder bewust: „ik ben God". In beide gevallen
komt heel wat hoogmoed, die zich natuurlik als deemoed vermomt; trouwens,
deze soort ideén behoort uiteraard tot de trots-opwekkende. De individualist,
van hovaardij beschuldigd, heeft hiernaast alleen de bittere trots (uit wrok
voortkomend, uit „van de nood een deugd maken") van wie de eigen grenzen
beseft.
Er is bovendien een voortdurend gepraat over de grootheid van zelfvergeten, de grootheid van in de Staat op te gaan, in de Massa, in God. Het uitgebuite individu moet ergens het gevoel hebben dat de Staat, de Massa, God,
zonder zijn medewerking niet zou kunnen bestaan. Zijn ware grootheid begint, als hij dit begint te geloven. De individualist, die dit niet kin geloven,
blijft van deze „ware grootheid" verstoken.

In Mon Premier Testament vertelt Benda hoe hij heeft leren beseffen
(na de Dreyfus-zaak) dat politieke hartstochten, altijd door ideen vertegenwoordigd, geen hartstochten zijn door die idean veroorzaakt, maar dat die
ideal bekozen warden voor de reeds aanwezige hartstochten. De behoefte
om te haten geeft bijv. anti-semitisme; moet het objekt vervallen en is de
haat er nog, dan moet het vervangen worden, bijv. door anti-klerikalisme.
Hij komt tot de slotsom dat men dus een geschiedenis zou moeten
schrijven van de ideèn, niet zoals zij in werkelikheid zijn (bij de filosofen),
maar zoals zij voor het gebruik van de massa's verbasterd zijn. Dat is het
leven van de ideEn. Het is niet fraai, zegt hij erbij.
Neen, maar tenslotte is het dit ook misschien, wat Schopenhauer bedoelt als hij zegt dat er filosofen zijn voor vakfilosofen en filosofen voor de
mensheid (of de mensen). En het noodlot voor de filosofen van de tweede
soon om gevulgariseerd te worden, is toch beter... Men begrijpt op deze
manier altans waarom alleen de dichterlike waarde van de filosoof van belang
bliift, waarom dichters (als Homerus) op de mensheid de indruk maken van
even grote denkers te zijn als de filosofen.

Het verschil tussen een land dat politiek gezond en een dat ongezond
heet, is het verschil tussen een beerput met een behoorlik deksel erop en een
open beerput waarin geroerd wordt. De staatsburger met ietwat gevoelig
reukorgaan begrijpe hoezeer hij dankbaar moet zijn voor een goed deksel en
anders niet.
Maar hij houde dit weten voor zichzelf; het is onnodig erover te praten
me hen die geloven aan de politiek: met hen die schreeuwen dat er nooit een
beerput was en dat de stank uitsluitend komt van laster, en met hen die
schreeuwen dat er geen beerput had moeten zijn en dat z/ spoedig aan zullen
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komen met een politiek regiem waarin van beerputten zelfs de idee niet
zal zijn.

Een beeld van de huidige beschaving, ontleend aan de wereld van de
bioskoop. Een afschuwelike amerikaanse stem kondigt bij een forecast aan:

One Night of Love — will see and admire —
Love me forever! — Grace Moore (uitspr. More) with
Leo Carillo (Lio Krillo) — in the first love-part of his career. — Love me
forever is not only — a high — artistic — performance — but also — a

— All those who have seen —
Grace Moore — in

great — romantic — love-story!
Het is jammer dat men het geluid niet noteren kan. Men wordt er een
week door vervolgd, en maanden later hoort men het opeens weer. Het is in
zijn kitsch-en-humbug-soort, als fabrieksromantiek, even 100 % representatief als de mystiek van het nazi-heroisme en de rochel-hysterie van Hitler
door de radio.

Filosofie bij Ehrenburg, Dos Passos en soortgelijke lektuur: Goedkoop
zijn is de ziel van populariteit.
Formule voor het toneel: Een tweederangs-kunst met zesderangs-mensen.

Eenvoudige waarheid die men de z.g. marxistiese kritikasters niet genoeg kan voorhouden (en beter helemaal niet moet voorhouden, omdat zij
toch niets begrijpen) : dat een oprecht, genuanceerd getuigenis van een „bourgeois", marxisties gesproken van oneindig meer belang is, ware het slechts
ter dokumentatie, dan een grof, banaal, konventioneel geschrift van een „revolutionair", ware deze revolutionair doorgefourneerd „marxist", wat zijn
kans vermeerdert op de kwaliteiten hierboven opgesomd.

7
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IX

Yvonne B., uit de kleine winkelstand maar „intellektuele" geworden, verveelt al haar artistieke vrienden met verklaringen over wat men zou moeten
voelen en denken, voorondersteld altijd dat men tot de goede kringen, d.w.z.
tot de vrijgevochten intelligentsia behoort. Zij is weldenkend tegen de wereld
in waaruit zij is voortgekomen, en waarvan zij nog allerlei instinkten behouden heeft; zij zou voor scherpzinnig en fijnvoelend willen doorgaan terwijl zij niets anders is dan een nogal toegewijde zus, prakties, een beetje erg
schooljuffrouwachtig en even plomp als zwaar-op-de-hand. Daar zij, met
deze onuitroeibare eigenschappen toegerust, er bepaald op gesteld is haar
vrienden uit te leggen wat zij zelf denken (altans zouden moeten denken),
wordt zij in de algemene opinie langzamerhand van grotesk onuitstaanbaar.
Het misverstand van dit karakter is toch, als men er eenmaal achter is, treffend eenvoudig en verdient allerminst dat men zich erover ergert: de arme
vrouw is er voortdurend op uit om een examen af te leggen waaraan niemand
denkt dan zij alleen; degenen aan wie zij hun eigenlike gevoelens voorkauwt
zijn haar examinatoren zonder dat zij het zelf vermoeden, — wat hen overigens vaak genoeg een hinderlik dom gevoel geeft.
Hoe delikater Yvonne meent te zijn, hoe plomper en nadrukkeliker zij
wordt, en zij eindigt met dingen te veronderstellen en „door te hebben" die
niet alleen ernaast maar bijna beledigend zijn. Aan D. die lachend de opmerking gemaakt had: — Ik wil mij niet door mijn vrouw laten onderhouden! -houdt zij hoofdsdiuddend voor hoe ongepast zo'n gedachte is en dat zij er
zeker van is dat zijn vrouw het afschuwelik moet vinden dat hij zulke gedachten heeft. D. zegt, om er het vlugst af te zijn: — Wat wil je? ik ben
maar een burgerman. -- Onmiddelik begeeft Yvonne zich in een uitleg van
Lien minuten om uit te leggen dat dit met burgerlikheid nog niets te maken
heeft; en tot besluit trekt zij D. op zij om hem vol takt toe te fluisteren: —
En dat zeg je terwijl L. erbij zit! — De arme L. heeft namelik een vrouw die
lerares is, maar verdient, hoewel ongeregeld, voldoende om zich geen enkel
verwijt te maken; zelfs indien van zich-verwijten-maken voor hem sprake zou
zijn, lets waaraan noch D. noch L. een gedachte gewijd heeft. — Onder het
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politietoezicht van Yvonne's delikatesse eindigt iedereen met te geloven dat
hij in geheime toespelingen spreekt, zegt D. — L., die zich hogelik amuseert,
antwoordt: — Neen, want ze legt je uit wat je denkt, maar zonder haar eigen
uitleg te begrijpen.

Twee soldaten ontmoeten, vlak bij de kazerne, een „donderhond" van
een officier. Zij doen of zij hem niet zien. Hij roept hen, laat hen in de houding staan, zegt dat hij hen manieren zal leren, laat hen teruglopen naar de
plek waar zij waren toen zij hem hadden moeten zien, dan naar hem toekomen om op het juiste ogenblik te salueren. Op dit ogenblik geeft een van
de soldaten, inplaats van te salueren, hem een oplawaai dat hij suizebolt. Hij
roept hulp, de soldaat wordt gegrepen. De officier staat op barsten maar beheerst zich, stuurt de andere soldaat terug, laat hem alleen weer naar zich
toekomen, om te zien wat er nu gebeurt. De overgeblevene gehoorzaamt,
uiterlik even beheerst; bij de officier gekomen trekt hij zijn bajonet en steekt
hem die in de borst. Het is zo precies en goed gebeurd, dat de officier binnen
de sekonde dood is. Ook deze soldaat wordt gegrepen; men hoort verder
niets van hen.
De gebeurtenis werd mij in Brussel verteld, ik meen in 1924. Zij die de
officier bewonderen vinden de bewonderaars van de soldaten ergerlik en
andersom. Maar de ergsten zijn misschien die noch voor de officier noch
voor de soldaten kiezen.

Dostojevsky-scene voor het parijse cafe (in de d'Harcourt, terwijl ik
met L. G. was).
Wij horen een groat geschreeuw achter ons en zien aan een tafeltje met
verschillende mensen een vuurrood heer een klap geven aan een bleek en
sloom ander heer, die gebelgd kijkt, maar met de hand wuift zonder op te
staan. De rode beer houdt niet op te schreeuwen, maar gaat weer zitten. De
cafehouder komt Bens kijken, vraagt glimlachend wat er aan de hand is. De
rode beer blaft tegen hem: — Dat gaat niemand wat aan! Ik heb mijn beste
vriend bier een klap gegeven omdat hij zegt dat ik intelligenter ben dan hij;
ik wil niet intelligenter dan hij zijn! — Iedereen lacht, ook de vriend, hoewel niet helemaal van harte; de cafehouder zet zijn wandeling voort.

In de Murat, vlak naast mijn tafeltje, een gesprek tussen een heel jong
paar; hij genre kleine ambtenaar, ongeveer 22, zij 19 of 20, winkeljuffrouw
of eerder nog dochter van een welvarend winkelier; hij lang gezicht met
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rnelankolieke uitdrukking, zij klein en poezig, met slimme oogjes. Zij spreken
hardop, alsof niemand hen zou kunnen verstaan, uit het hele gesprek blijkt
al spoedig, dat zij elkaar nog maar pas kennen. Ze zeggen „vous" tegen
elkaar, misschien zijn ze voor het eerst samen gaan teedrinken.
Zij, opeens: — Vous etes un sentimental. — Neen, zegt hij, dat is hij
toch niet; en hij begint erg langdradig te vertellen van mensen die wel gevoelig zijn, maar die nooit over hun gevoelens spreken; je weet immers ook
niet tegen wie je erover spreekt; en zij moest ook maar oppassen... — 0
ja, zegt zij, daar past zij wel op; voor haar hoeft hij het niet te zeggen.
Nog langdradiger begint hij een heel verhaal over een vriend, Roger,
die uiterlik ook zo koel was. Niet dat hij onbeleefd was, integendeel, hij was
altijd heel beleefd, maar de mensen vonden hem toch... distant, enfin...
koel, om het in een woord te zeggen. Nu, en toen die Roger op reis was,
had hij op een dag zijn moeder bezocht en die had hem over haar zoon gesproken, en — hij ging nu misschien wel een geheim verklappen, maar enfin,
het was toch niets kwaads — en wat die moeder hem toen verteld had:
dingen, neen, die hij nooit van Roger had kunnen vermoeden. Zó gevoelig
als hij scheen te zijn (dit sterk herhaald), neen, hij had het nooit achter hem
gezocht, want werkelik, hij was erg koel... comme de marbre enfin. Maar
hij was eigenlik heel gevoelig, was hem uit dat gesprek gebleken: een erg
gevoelig iemand, enfin, un garcon sincere...
Zij vertelt dan van haar zuster, die veel gevoeliger is dan zij, altans veel
uiterliker, zoals hij dat zo goed gezegd had. Zij huilde altijd, in het tenter,
in de bioskoop, die zuster; zij niet. Maar zij voelde daarom wel... Daarna
vertelt zij van haar vriendinnen, en dat zij niets begrijpt van meisjes die zo
altijd door op zichzelf letten, die aan niets anders denken...
Alles met konventionele wendingen als „j'avoue franchement" en „Iimagine que..." en „je vous en prie". En zij denkt duidelik dat deze jongen
sincere is (als zijn vriend Roger) en hij droomt zichtbaar voor zich uit dat
zij heel wat echter moet zijn dan haar vriendinnen, en het hele gesprek voert
naar het huwelik. De komedie is zeker half onbewust, maar hij kijkt veel te
melankoliek vanuit zijn koelheid, en zij heeft veel te slimme oogjes, om iets
anders te willen dan te trouwen.

T. is notaris geweest, daarna, uit verveling, vliegerofficier geworden. Ik
heb hem eens gezien: het is opmerkelik hoe hij al het ellendigs van de of ficier
heeft weten op te doen zonder iets te verliezen van de notaris. Een van de
volmaaktste wezens om mij te doen bevriezen, na een minuut in elkaars tegenwoordigheid.
M., met wie hij bevriend is, vertelt mij een anekdote over hem: Hij heeft
een vriend, bij de ambassade of zoiets, die tegenover vrouwen een „ballot" is.
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Hij, T., is ,dat allesbehalve, gegeven een aangeboren grofheid die bovendien
krachtig is opgevoerd door zijn man-van-de-wereldschap: hij tutoyeert zelfs
de vrouwen die hij niet heeft „gehad", slaat ze op hun derriere, enz. De
vriend van de ambassade bewondert hem dan ook zeer. T. doet hem een
vriendin over, waar de vriend „weg" van is, een typies-russiese emmerdeuse,
volgens T.; zij emmerdeert natuurlik volop de vriend, d.w.z. zij slaapt in als
hij op kookpunt geraakt is, veinst wakker te worden als hij het moment supreme bereikt heeft en zegt dan: „Rene", wat de voornaam is van T. De
vriend klaagt erover; bij het laatste staaltje wordt T. kwaad en zegt: — Als
ze weer zoiets doer, geef je haar twee oorvegen. — De vriend protesteert dat
hij geen vrouwen kan slaan. T. zegt: — Een van de twee, of je belooft me,
nu, dat je het doen zult, of ik wil niets meer met je te maken hebben. — De
vriend laat het zwaarste voorgaan en belooft. Bij de volgende gelegenheid
geeft hij haar, hoewel met de ogen dicht, de afgesproken oorvegen; misschien
juist vanwege de gesloten ogen komen ze flink hard aan. Nog voor hij weer
durft kijken, hangt ze al aan zijn hals en kermt: — 0! je bent toch een man!
Grote triomf van T., van de vriend, van de hele wereld waarin dit soon
stommiteit voor vernuft doorgaat.

Onaangenaamheid van de „historiese gedachte". — Men zegt, zonder
nadruk overigens: — Wat jammer dat iemand als Vigny zoveel tijd verspild
heeft aan een Marie Dorval. — Wat heeft men er eigenlik mee willen zeggen? Vermoedelik dat men zich zelf te goed zou vinden voor een dergelijke
affaire.
Wat is het antwoord van de man met de historiese gedachte? — Men
had in die tijd de keus niet, want bijna alle vrouwen waren wezenloos, dus
als men een vrouw wilde hebben met wie men kon praten, was men al vanzelf
op een aktrice aangewezen. En onder de aktrices was Marie Dorval weer een
van de beste. — Enz.; hieruit spruit een gesprek voort dat de eerste spreker
vermoeit en irriteert; vooreerst omdat hij geen historiese verantwoording
(examen) heeft willen uitlokken; vervolgens omdat hij daarvoor niet beslagen op het ijs komt, al voert hij aan dat de romans van Balzac niet zefn
pessimistiese indruk geven van de vrouwen uit dat tijdperk (argument dat
door de historiese denker gemakkelik wordt opgeruimd); tenslotte, en dat is
het ergste, oinclat hij de historiese juistheid van wat de historiese denker zegt,
machteloos maar sterk betwij felt. Hij had zich volstrekt niet op dit terrein
willen begeven, maar waar hij in de historiese belichting oppervlakkig lijkt,
krijgt hij nu lust om naar de Biblioteek te gaan en deze kwestie in dat tij dperk te bestuderen. Het wil hem niet uit het gemoed dat de historiese gedachte
van zijn verbeteraar dan als heel oppervlakkig voor de dag zou kunnen

komen.
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Kortom, hij is bitter, want jets wat aangenaam had kunnen zijn is voor
hem een parforce-rit op het stokpaard van een ander geworden.

Onmatig gevoel van bevrijding, van geluk bijna, bij het lezen van Stirner's Einzige, na het marxistiese gepreek dat ik overal om mij heen heb gehoord; daarbij veel verwondering over een zo belangeloos egoisme! Het
portret dat Gide van Stirner geeft (waar hij hem met Nietzsche vergelijkt)
is zeer oppervlakkig, en vervalst door een behoefte aan mytologie bij Gide
zelf: hij ziet voor lager aan wat moediger is, tenslotte, meer „tot het einde
doorgedacht".
Daarentegen heeft Stirner ongeweten een rack portret van Gide gemaakt,
alleen door zijn beschrijving van het milieu waaruit hij voortkomt, wat een
marxistiese psychologie mag heten:
Der Protestantismus hat den Menschen recht eigentlich zu einem „Geheimen Polizeistaat" gemacht. Der Spion und Laurer „Gewissen" fiberwacht
iede Regung des Geistes, und all es Thun und Denken 1st ihm eine „Gewissenssache" , d.h. Polizeisache. In dieser Zerrissenheit des Menschen in „Naturtrieb" und „Gewissen" (innerer Plibel und innere Polizei) besteht der Protestant. Die V ernunft der Bibel an Stelle der katholischen „V ernunft der
Kirche" gilt als heilig, und dies Geffihl und Bewusztsein, dasz das Bibelwort
heilig sei, heiszt — Gewissen. Damit ist Bann die Heiligkeit einem „ins Gewissen geschoben". Befreit man rich nicht vom Gewissen, dem Bewusztsein
des Heiligen, so kann man zwar ungewissenhaft, niemals aber gewissenlos
handeln. — De franse vertaling (van Reclaire) voegt eraan toe: on sera immoral mais non amoral; wat de titel van Gide's Immoraliste schijnt toe te

lichten.
Sindsdien geprobeerd Marx' kritiek op Stirner: Sankt-Max te lezen; een
geschrift van 400 bladzij den kompresdruk, drijvende op de afschuwelikste
schoolmeestersgrappen die men zich denken kan, een bijbel van zelfverzekerde kleingeestigheid. De grote .denker had beter gedaan zich te bepalen
tot zijn ene grap in het motto: Was jehen mir die jrinen Beeme an? De uitvoerige uiteenzetting dat Stirner een typiese kleinburger is, zegt precies niets;
als men op dat punt gekomen is, kan men precies overbeginnen, bijv. met uit
te leggen waarom niet iedere kleinburger een Stirner werd... En dat de waarheid van Stirner zich slecht leent tot prakties gebruik, iedere kleinburger, tot
de jaren des onderscheids gekomen, zou zich daar zonder moeite en zonder
Marx rekenschap van geven, voorwaar.
B. G., over Nietzsche sprekend, zei: — Het valt te betreuren dat hij
telkens weer polemiseren moest tegen de duitse schoolmeester, inplaats van
zich tot de werkelike intelligenties te bepalen. — Een geschrift als Sankt-Max
verklaart dan weer Nietzsche's houding: men is als lezer beschaamd zo'n
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stevig stuk duitse schoolmeester in een Loch zo werkelike intelligentie te
ontwaren.

Voorbehoudloze bewondering voor Napoleon komt voor:
1. bij kinderen: zij denken Napoleon te zullen zijn of zich onder een
Napoleon te zullen onderscheiden;
2. bij alle soorten van parvenu's: om „redenen van het hart" die niet
nader omschreven behoeven te worden;
3. bij een bepaald soort vrouwen: het soort dat alle parvenu's bewon dert;
4. bij historici: zij kunnen zich niet beletten iemand te bewonderen die
een zo groot terrein bestrijkt en in woeling brengt, in verband zelfs
met „alle tijden";
5. bij dichters: d.w.z. lieden die het plaatjesboek-achtige om deze
figuur, met kinderen en historici mee, genieten. Soms ook om de
„energie" (als bij Stendhal), omdat het daarom alleen al onmogelik
is Napoleon geen groot man te noemen. Maar deze bewondering
berust in laatste instantie op een misverstand, terwij1 de vorige kategorieen zichzelf volkomen trouw blijven.

Bij het lezen van het voortreffelike boek van Leon Blum, Stendhal et le
Beylisme, bij de reeks van zelfportretten (de direkte autobiografiese geschriften nog niet eens meegeteld) waaraan Stendhal niet weet te ontkomen
(Octave, Julien, Lucien, Fabrice, Mosca, Roizand, en zelfs Lamiel), vraagt
men zich of met welke zelfverzekerde domheid iemand een oordeel velt als:
— Hij kan niets dan zichzelf maken. — Ook bier komt alles neer op het wie
en hoe, op de persoonlikheid en het talent. Ook een Multatuli heeft nooit iets
dan zichzelf kunnen maken; en hoe onbehoorlik vaak heeft Rembrandt, al of
niet vermomd, zijn eigen portret geschilderd? Een korte studie in het Rembrandtboek van Bredius doer zien dat men hem zelfs terugvindt in verscheidene mansportretten die niet onder de zelfportretten gekatalogeerd staan,
terwijl onder de „officiele" zelfportretten verscheidene Loch heel wat meer
verschillen 1 . Maar Stendhal (in tegenstelling met Balzac) is nog meer „aan
zichzelf gekluisterd" of „schaamtelozer".

De provinciale kritiek die zich telkens als voor een examen schrap zet,
wil vooral goed tussen de genres onderscheiden: dit is een echte roman, dit
maar half, dit is een verhaal maar dat meer een schets, dat eigenlik een anek1 Men vergelijke o.a. de nrs. 286 en 287, 289, 292 en 293 (van de groep Mansde nrs. 41 en 61 (van de Zelfportretten).

portretten) met
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dote, dit een novelle. Het is een onuitputtelike taak voor alle hulponderwijzers van de literatuur, en hun passie ervoor is te verklaren, omdat zij
hierbij het gevoel krijgen op het examen punt na punt te halen en voor het
auditorium te schitteren, terwij1 zij hun eigen examinatoren zijn.
Een bundel verhalen, door Marsman en mij bijeengebracht, heeft nagenoeg iedere recensent in staat gesteld dit examen weer eens of te leggen;
een aantal verhalen immers waren eigenlik geen verhalen maar „lyries proza",
of „monoloog", of „dagboekfragment", of „herinnering", of nog wat anders.
Een paar eeuwen wereldliteratuur heeft deze stuntels niets wijzer gemaakt en
als zij niet op school geleerd hadden dat Sara Burgerhart nu ,eenmaal een
roman-in-brieven heet, zij zouden in staat zijn te ontdekken dat het een boekvol brieven is en dus geen iftoman. Men kan hen wat helpen: Eschylus, wiens
koren gezongen werden, is geen tragedieschrijver maar de librettist van een
opera-comique; Gil Bias is een Baedeker voor Spanje; de Wahlverwandtschaften is een geromanceerd essay vol ongeoorloofde gesprekken, niet meet.
en niet minder dan vele boeken van nu, waarop dit stompzinnige kriterium
werd toegepast; Edgar Poe heeft geen Tales geschreven want voortbrenselen
als The Pit and the Pendulum en The tell-tale Heart zijn eigenlik analyserende monologen, terwijl over „verhalen" als „The Domain of Arnheim",
The Colloquy of Monos and Una, etc. zelfs niet hoeft te worden gedacht;
Maupassant's bundels worden verkeerdelik „verhalenbundels" genoemd, gezien de aanwezigheid erin van dagboek-achtige, kliniese en lyriese ongeregeldheden als Sur l'Eau en Le Horla; modernere auteurs als Joyce, Larbaud, Virginia Woolf, Huxley, Faulkner, Hemingway kan men slag op slag bestraffen
om een hoogst ongepaste toepassing van wat spoedig zelfs niet meer te klasseren zal zijn als „verhalend proza". Is Le Neveu de Rameau wel iets? het is
geen toneelstuk en geen verhaal. Wat heeft Rabelais eigenlik van zich gegeven, en wat Sterne? wat is Bunyan's Pilgrim's Progress precies? en moet
men Marco Polo lezen als reiziger of misschien juist als romancier? Want
deze ijverige zoekers weten zichzelf te overtreffen: kan men in hun gewone
graad van subtielheid altijd van hen vernemen dat een essay geen roman is,
als zij hun buitengewone graad bereiken weten zij ook nog te onthullen dat
de een of andere roman een essay is.
Men denkt aan ide uitbarsting van Malherbe: — Eh bien, si ce n'est pas

un sonnet, monsieur, c'est une sonnette!
Het is voor mij een uitgemaakte zaak en heeft met estetiese maatstaven
niet veel uitstaande: de literatuur is onder de kunsten superieur, omdat het
de enige is die veroorlooft om met een minimum van tearer (trukage, schijn)
een maximum van menselike ondervinding over te brengen 1.
I En men versta mij niet verkeerd : dat ik voor een doek van Cezanne Pde verzarnelde werken van Johan de Meester cadeau geef (al of niet op het „eenzame eiland"),
wordt hier niet minder waar om.
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X

1936. In het Rijksmuseum te Amsterdam zag ik twee kopiisten bezig, een
oude die aan het werk was en een kleine, jongere, die met het paler in de
hand het werk stond te bepraten. De oudere kopieerde de Lezende Vrouw
van Vermeer. De kleine zei met klem:
Jao, de eenvoud. Eenvoudig mot
je wezen. Er gaat niks boven de eenvoud.
De oudere keek even over zijn schouder om en zei niets. Hij scheen, al
was het maar met zijn penseel, te beseffen dat er nog enige dingen nodig
waren om van de eenvoud een Vermeer te maken.

De ontwikkeling van Van Gogh geeft duidelik aan wat het zelfs voor
een genie kan betekenen om of in Holland te blijven Of zich met het buitenland te meten. Het werkelike Van-Gogh-koloriet ontvlamt in het buitenland;
in de hollandse tijd daarvO6r vindt men alle gegevens aanwezig, en zelfs de
verbetenheid, maar in een kleed van as en sintels; in Holland gebleven zou
de kwelling van Van Gogh misschien nooit de hoogte hebben overschreden
van een ideaal-talent om het drama te „verbeelden" van aansprekers en
diakenhuismannetjes.

Het geadministreerde landschap van Holland. — Het is vlak, maar allerminst pover; het is sappig, welig, maar men houdt altijd het gevoel dat men
in een park loopt. Het is of iedere x vierkante meter gond een aparte opzichter heeft om zorg te dragen dat elke boom er uitziet zoals een fatsoenlike
Hollander dat in de huiskamer behoort te doen.

A. is een uitstekend gastheer en heeft zich zelfs aangewend, daar hij
celibatair is en een beetje afgelegen woont, om zijn gasten 's morgens zelf
hun ontbijt op bed te brengen. Dit dient hem ergens voor: hij raakt gespitst
op verschillende geurtjes. — Er zijn vrienden die geuren alsof ze een beest
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bij zich hebben laten slapen, merkt hij op; er zijn er met melankolieke, andere
met bittere geuren. — Het is een wonderlik idee, en uitstekend om in een
roman gebruikt te worden: deze hoffelike man, een uitstekend vriend overrigens, te zien als verzamelaar of kontroleur van geuren.

C. over de hollandse vrouwen: — Bekijk ze, je zult een familietrek zien
in bijna alle; niet alleen in de gezichten, vooril in de lichamen. Van de
schouders of valt de romp recht naar beneden, de boezem is iets volmaakt
bijkomstigs, valt of wordt bijeengehouden zoals het toevallig uitkomt; de
benen zijn een vervolg van de heupen zoals de romp van de schouders. Als
ze op een fiets zitten, merkt men waar deze lichamen voor gemaakt zijn, men
woont dan de triomf bij van deze rust in het onelegante; het zijn inderdaad
altijd bewegingen voor een fiets, nook voor het bed.
— Wat is „rust in het onelegante"?
— Rust in de betekenis van gerustheid; ik spreek slecht hollands. Ze
zijn zo gerust in hun onhandigheid, onelegantheid, on-sex-appealigheid, hoe
je 't nemen wilt, dat het er weer een soort grootsheid door krijgt. Mannen
met een bizondere eetlust moeten deze vrouwen weer bizonder op prijs stellen.
— Maar er zijn uitzonderingen...
— Ik ging het zeggen! Natuurlik, er zijn hollandse vrouwen i la mode
de Paris, hollandse vrouwen met italiaanse, met spaanse, met afrikaanse temperamenten. Peccavi! en laat ons nu weer over de familietrek bij alleechthollandse praten. Als je er twintig achter elkaar een fietspad ziet afglijden,
ben je Been ogenblik uit de sfeer: dikke of magere, ronde of schonkige, bolle
gezichten of benige, het is hetzelfde; geloof me, omdat ik ze net weer een
tijd niet gezien heb. Het vet is bier altijd bijkomstig, vergeleken bij het frame;
hetzelfde heb ik eigenlik al gezegd toen ik zei dat de boezem hier altijd wel
meegenomen wordt.
— Mogelik. Maar ik zie het al: jij behoort tot de Hollanders die in het
buitenland aangetast worden door de ziekte van op Holland te moeten
schelden.
— Ja, zoals de man, die van zijn doofheid genas, scheldt als hij zegt:
„Ik vind het prettiger te praten met mensen die horen." Hij is, sinds hij
hoorde, ziek aan een „overgevoelig oor" geworden. En misdadig, zijn exdoofheid te vergeten.

J., groot verleider, groot libertijn — iemand die in de Sprokkelingen
van Van Genderen Stott bepaald door zou gaan voor wijze! — interesseert
zich, ondanks alle humor die hij ook bezit, voor het verdere levenslot van
zijn „achtergelaten" vriendinnen. — Ik vind het ontzettend, zegt hij met de
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grootste oprechtheid, als ik van die mensen zie, die voortdurend lief de met
warme oprispingen verwarren. — Hij konstateert dus ook met genoegdoening dat een gewezen vriendin gelukkig gehuwd is; daarnaast hinders het
hem volstrekt niet als dezelfde vrouw soms even bij hem terugkeert om haar
gelukkig huwelik te vergeten. Deze naieve oprechtheid is een onmisbaar bestanddeel in de psychologie van een bepaald soort libertijn, en het is de naiefheid van sommigen die hen ertoe brengt zich erover te verbazen.

Februari. — Op de tentoonstelling Satyre '3b dit onderschrift genoteerd,
dat ver boven de rest uitging: een italiaanse moeder zegt tot haar zoontje, dat
zijn tinnen speelgoed ziet weghalen omdat het voor de oorlog moet worden
versmolten: Geef het maar, het is voor de abessfinse kindertjes.

— Wij zijn in deze tijd te zeer geneigd te denken dat alleen de politiek
onze hobby voor de kunst in de weg zit, zegt D.; maar opeens gebeurt er dan
jets waardoor je merkt dat de kunst altijd een heel klein wereldje apart is
geweest. Bijv. je moet Parijs vertonen aan mensen waar je eigenlik geen idee
meer van had; mensen die uit Sicilie zijn overgekomen. Alles wat ons leven
uitmaakt, ons ongerijmd bekend veronderstellen van allerlei literatuur, onze
inspanning om het ware te weten van allerlei kultuur, alles lijkt opeens beschamend, een geheime zonde zoniet volslagen gekheid, tegenover deze absoluut vanzelfsprekende negatie. Kultuur is niet krachteloos, kultuur is niets
voor een bepaald soort analfabeten. Overigens de sympatiekste mensen die
men zich denken kan.
Toch bestaat ook voor hen een soort kultuurtraditie, waar men — al is
het maar voor de opvoeding — mee te doen moet hebben. Er is: het graf van
Napoleon, de Opera, de parijse revue, de Eiffeltoren, de Notre-Dame, en zelfs
het Louvre (gezegd: Museum), waar men schilderijen beziet, te veel overigens om te onthouden. Ik heb gespeurd naar wit inderdaad leven had voor
deze mensen. Toneel en film; zoals precies uitkomt met mijn idee over deze
kunsten. De 20e- eeuwse beschaving wordt voor hen belichaamd door
akteurs en aktrices, door een overigens even kritiekloze geestdrift voor een
Jean Murat (voor „kenners" volmaakt onbeduidend) als voor een Harry
Baur (voor „kenners" een groat talent).
Deze kunst brengt dus „leven" voor iedere graad van botheid. Wat een
waangedachte dat literatuur ook leven zou kunnen zijn. Het is goed of en toe
aan den lijve te ondervinden hoeveel mensen literatuurblind zijn, zoals men
met muziekdoofheid kan zijn behept. De meest levende literatuur voor deze
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mensen is de meest feitelike mededeling, de krant. Niets raakt hen misschien
werkelik, alles is op zijn best „interessant". Ik heb niet kunnen uitmaken op
welke manier dit interessante funktioneerde, en of zij, als zij geboeid waren
door een filmdrama, daar altans even geraakt waren, of alleen een hogere
graad van geinteresseerdheid bereikten. Ik kan mij niet voorstellen dat zelfs
een filmdrama hen zou aangaan zoals bijv. het doen van inkopen in een grout
magazijn, maar ik kan mij bier vergissen.
Wat ik zeker weet is: dat portretten van schrijvers even dood voor hen
zijn als voor ons portretten van specialisten, van grote bakteriologen bijv. 0
neen, veel doder.
Dat er, in welke kunst ook, een element van levensondervinding kan
voorkomen, waarvan zij dus zouden kunnen profiteren, is voor hen een ondoorgrondelik geheim. Zij zijn het angstwekkend bewijs dat men iets van
zichzelf gemaakt moet hebben, alleen al om in de kunst een behoorlik ontvanger te zijn.

J. B. W. vertelde dat hij, in Engeland bij vrienden logerend, een kast
vond vol detektive-boeken, waartussen opeens de verzamelde werken van
Hardy. Toen hij zich daarover verwonderde zeiden de vrienden: — 0 ja, wij
hebben dat als huwelikscadeau gekregen. Natuurlik hebben we er nooit in
gekeken; maar de keukenmeid leest ze. (But cook reads them.)

Het is een grappige ontdekking dat de naam Van Schendel voor Engelsen „Scandal" wordt en voor Fransen „Chandelle".
Een naam die zich op surrealistiese manier laat vervormen is de
volgende:

Jan Ietswaart
Ja Nietswaart
Janie 't Swaart.
J. C. B. en Gr. hadden vroeger de gewoonte buitenlandse namen in
het hollands te her-ontdekken: de gewoonste waren meestal de verrassendste,
bijv. „Gedenkschriften van de heer Nieuwenhuis" voor Casanova. Jan Wortel
en Pieter Kraai voor Jean Racine en Pierre Corneille waren ook nog heel
goed; Drinkwater voor Boileau is te eenvoudig 1 . Karel Schoonderlucht en
Stephen Slechtbewapend voor Baudelaire en Mallarme doen aan als „outré";
Wormwol en Schoonnier voor Verlaine en Rimbaud zijn gewoon inept. Corbiere wordt natuurlik gemakkelik Hoornbier, maar aardiger is de dubbele
naam van Likdoorn Lijkbaar (voor de alliteratie) of van Eksteroog Dood1 J. C. B. vertaalde John Drinkwater in Jan Hij-liever-dan-ik.
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kist. Ducasse gezegd Lautreamont wordt Van Stukkem gezegd Andropberg.
Larbaud vertaald in Schoonspek is wreed, maar in Schoonkunst Lang niet
onaardig.

Romain Rolland wordt om zijn 70e jaar gehuldigd. Een zaal die van
goede wil zat te trillen; geen wanklank in het akkoord; iedereen was overtuigd met een groot man te doen te hebben.
Daarna spreekt men de mensen apart; zij die nog niet alle oordeel in het
massagevoel hebben laten versmelten. A. C. zei: — Het is misschien inderdaad een groot man; maar wat jammer dat hij heeft geschreven. — H. zei:
Je kunt op zo'n avond toch niet gaan verklaren dat zijn literair talent toch
middelmatig is en dat hij een afschuwelike manie heeft om zich als sommige
vrouwen aan de genialiteit van de Shakespeares en Beethovens te wrijven? —
G. J. A. is positiever en protesteert: — Het staat me tegen dat een Gide op
zo'n avond presideert; zoiets ionderstreept het bedrog dat Rolland een groot
schrijver zou zijn, wat hij positief niet is, daarmee uit.
M. zegt: — lean-Christophe is een voorbeeld; je hebt een groot sukses
als je zoekende mensen voorbeelden levert. En de betekenis van een boek als
Au-dessus de la Melee in oorlogstijd, is iets dat men zich nu niet meer goed
kan voorstellen.
Ik: — Vooral niet als je het boek erop naleest. Ik, die niet in oorlogstijd
hier was en het later heb gelezen, heb het een sympatieke, maar vrij povere
journalistiek bevonden.
H.: — We zouden lean-Christophe misschien ook moeten overlezen; ik
herinner me het nog maar van tien jaar geleden. Wat ik zeker weet is dat
L'Ame Enchantee niet veel zaaks is. En Liluli, en eigenlik alles behalve de
levens van Gandhi, van Ramakrisjna en Vivekananda. Maar daar wordt de
zaak anders: niemand betwij felt de betekenis van die levens; met een Byron
als model slaagt een Maurois er ook nog in, een behoorlik boek te schrijven.
1k: — Ik kan zelfs die boeken niet goed zien, omdat ik dan meteen de
mensen zie die er in Holland over hijgen. Wij hebben een speciaal publiek
hiervoor: de „halfzachten", dezelfden die Tagore, Noto Soeroto en Orpheus
in de Desa zo wonderheerlik vinden.
M.: — Je kunt toch ook een schrijver niet aansprakelik stellen voor de
ezels die hem bewonderen. Denk eens aan alle bewonderaars van Dostojevsky, en aan wat zich voordoet als stendhalianen! We moeten dit zelfs als
regel stellen: Marx zonder de marxisten, Freud zonder de freudisten. Maar
ik zal je de onmiskenbare betekenis van Rolland laten voelen; ik heb doodgewone Annamieten Koren zeggen: „Laat ons dat aan Romain Rolland
schrijven." Dat betekent jets: als je het zover weet te brengen dat je in de
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wereld, al was het maar de illuzie gaf van een hoger beroep te zijn, het enige
remedie dat er misschien nog bestaat tegen het onrecht van alle kanten.
Ilc: — Je doet me alleen maar betreuren dat hollands een geheime taal
is. Wat zou Multatuli op dit gebied van betekenis geweest zijn; hij die zeker
geen haar minder moedig was dan Rolland en een tienmaal groter schrijver.
Daarmee hield voor mij de diskussie op. Enige dagen later las ik over
Multatuli deze opinie van Frederik van Eeden, door de heer Ka1ff Jr. aangehaald uit diens dagboek: Achl wat een kind! Het is toch maar een goedkoope

volksuitgaaf van een genie. Geen geduld, geen menschenkennis, geen wereldwijsheid, geen hooge humiliteit. Aileen weekhartigheid, eloquentie, moed en
oorspronkelijkheid. Dit schijnt dus voor een hollands gemoed eigenlik erg
weinig te zijn, zo alles bij elkaar, maar men zou in Van Eeden niet vergeefs
speuren naar een flink stuk Cornelis Paradijs. De heer Ka1ff Jr. laat er dan
op volgen: Dit heeft hij dan

(op den moed na) door in een tijd, dat hij Van

Deyssel nog verslijt voor „een buitengewoon, zeer groot man." II( heb met
enige onzekerheid gekeken op die woorden tussen haakjes gezet: op den
moed na. Wat heeft nu de heer Kaiff Jr. daar weer mee bedoeld? dat hij,
KaIff, de moed van Multatuli ook „door" heeft, dus dat die moed eigenlik
ook niet bestond? Men kent dit superieure oordeel van enige funktionarissen,
van wie voor het minst vaststaat dat him moed hen nooit in de omstandigheden van Douwes Dekker heeft gebracht. Vraag: Wie is moediger dan Multatuli? — Antwoord: De bemanning van De Uiver.
Met dat al kan men betreuren dat Holland in deze „grootse tijd" geen
Multatuli heeft opgeleverd, geen stukje Multatuli, om de heer Mussert te
portretteren als wijlen Duymaer van Twist, en als over wijlen Thorbecke zijn
licht te laten schijnen over Colijn. Ik geef mij rekenschap dat dergelijke gerichten in vlammend proza weinig uitstaande hebben met de praktijk. Dit
neemt niet weg dat de praktiese resultaten, door Multatuli in Indie bereikt,
groter zijn geweest dan die van ieder ander schrijver van Nederland. En
hiermee zijn we op Rolland terug. Er is ook in zijn optreden een prakties
resultaat dat meetelt, dat zijn hele figuur bepaalt. Hij was de vredesapostel
van het intellekt in de Oorlog, al heeft Julien Benda in een open brief (die
men nu nog lezen kan in Les Sentiments de Critias) voortreffelik aangetoond
dat hij niet denken kon, dat hij niets was dan een vage lyrikus, dat niemand
minder geschikt was dan hij om het intellekt te vertegenwoordigen. Maar de
betekenis van Rolland's willen en streven is groter idan zijn artistieke middelen en persoonlikheid; een Benda krijgt, na over de hele linie gelijk te
hebben gehad, dus toch weer ongelijk. In 1914 was Rolland voor een verbroedering met de duitse geest; terwijl hij nu, in de tijd van zijn huldiging,
de 100 % pacifisten tegen zich had, door zijn verklaring dat een oorlog nodig
zou kunnen zijn. Het is mogelik dat hij nogmaals gelijk heeft, en dat de betekenis van de 100 % pacifisten ditmaal faalt: ik voor mij kan hierover zelfs
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niet nadenken, wanneer werkelik een van de kombattanten oprecht tot oorlog
besloten zou zijn...
Rolland is een wereldvermaardheid, veel meer dan een Gide, oneindig
meer dan een Multatuli nu zelfs hebben zou, eenvoudig om de .materie die
hij behandelt. De hollandse kolonien hebben voor Europa een groter belang
dan Holland, maar het lot van Indonesia alleen is niet voldoende om iemand
een wereldreputatie te bezorgen, zelfs als hij over de grootste schrijversmiddelen beschikt. Het is niet nodig deze reputatie te wensen of te betreuren,
maar het gaat hier nu om deze reputatie. Om groter te zijn dan Rolland als
schrijver heeft Multatuli niets dan zichzelf te zijn; om groter te zijn als reputatie zou hij op Rolland's plaats hebben moeten zijn. Maar de vergissing van
Rolland-als-groot-schrijver is er vooral een van een roman-in-tien-delen, en
gaat uit van een daarvoor bestemd publiek.
Dat hij bovendien een beminneliker, braver mens is idan Multatuli ooit
was, neem ik grif aan; hij zal zeker ook veel rijker zijn aan „hoge humiliteit". En natuurlik heeft ook dit meegewerkt, is dit de voornaamste menselike
stof geweest voor zijn rol als symbool-der-rechtschapenheid. Daartegenover
kan men dan de grieven nagaan die Multatuli heeft ontketend: hij was melodramaties, vulgair, onmogelik, een querulant die poseerde voor martelaar.
Zelfs als deze summiere psychologie juist zou zijn, dan nog deed zij niets af
aan zijn schrijverschap. Maar de laagheid bestaat emit hem een eigenschap
af te willen nemen waarvoor zijn hele bestaan heeft gepleit: zijn moed (en
al was het dan „uit ijdelheid"); en de domhei'd, die zo vaak de laagheid dient,
is om, vooral wanneer men „letterkundige" beet, niet te zien dat deze man
de schrijver is van het beste soort levend proza dat ooit geschreven werd, en
dat het schrijven van de Havelaar, in Holland en in 1860, op zichzelf het
doorslaand bewijs levert van genialiteit. Maar om dit precies te weten moet
men misschien niet alleen beseffen wat een nederlands schrijver is, maar wat
een bestuursambtenaar die tegen de veertig uit de tropen terugkeert. En dan
nog: ik ben altijd geneigd te weinig rekening te houden met de kinderachtigheid van de nederlandse ernst.
Is het nodig erop te wijzen dat het geval Multatuli de tegenstelling
massa-eenzaamheid nogal grappig in zich verenigt? Als men Nietzsche en
Rolland als polen stelt, staat Multatuli daar vrij precies tussen; en het spijt
mij dan te moeten toegeven dat het evenzeer zijn „menselike" als zijn „vulgaire" eigenschappen zijn, die hem van Nietzsche verwijderen. Er bestaat ook
een teorie idat Multatuli in deze tijd misschien fascist zou zijn geweest. Deze
veronderstelling bewijst voor hoeveel botter men het individualisme aanziet
wanneer men het bekijkt vanuit de partij-psychologie: het soort individualisme van een Multatuli garandeert de onmogelikheid van zoiets.
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Misverstanden bij de grote suksessen van Guilloux (Le Sang Noir) en
van Malraux; waren deze boeken niet „van links" geweest, ze waren minder
„begrepen". Aan de andere kant: waren ze niet zo „groot" geweest, links had
ze met minder kracht opgeeist. De kwaliteit telt dus ook hier.
Le Sang Noir is ongetwijfeld het „sterkste franse boek van het jaar",
Cripure een „onvergetelike kreatie". Men heeft Guilloux met Flaubert vergeleken; hij lijkt mij in zijn beste ogenblikken (Cripure en Maya) heel wat
aangrijpender. Het is . de haat tegen de bourgeois die de vergelijking ingeeft,
want stij1 en ritme van Guilloux zijn volslagen tegengesteld; de invloeden
die men het best bij hem ziet zijn die van enige Russen en van Valles. „Enige
Russen", ook hier heeft smaak of instinkt hem ervoor behoed zich te richten
naar nieuwe grootheden van links a la Sjolochov. Zijn meesters zijn Gogol,
Dostojevsky, Sjtsjedrin. Met dat al is zijn talent zo rijkelik zichzelf geworden,
— om het eigen onderwerp: het drama van Georges Palante, dat hem jaren
heeft beziggehouden, --dat het aangeven van invloeden niets anders is dan
een literaire burgerlike stand, de bevestiging dat men altijd „ergens vandaan komt".
Dit is een tijd voor rapporten over geweld, voor ruwe spanningen, voor
grove alkohol. Goede maar zachte likeur smaakt flauw. Men kan het misschien het beste nagaan in de bioskoop: wat blij ft er van een werkelik superieur boek over, als men eraan terugdenkt onder ide indruk van de „filmvitaliteit"? Le Sang Noir neemt, onder de sterke, bittere boeken van deze
tijd, vrij zuiver zijn plaats in tussen La Condition Humaine van Malraux en
Voyage au Bout de la Nuit van Cêline. Het is minder verbaal, minder exklusief zwartgallig, minder verwoed-in-de-kroeg ook, dan het laatste; minder
intelligent en brandend, minder boven-menselik tenslotte, dan het eerste. De
ideologie van Guilloux berust veel meer dan die van Malraux op het gevoel;
oppervlakkig beschouwd lijkt hij •dus meer romancier, misschien is hij het
zelfs. Er is in zijn verteltrant een zekere behagelikheid die sommige plekken
doom maakt, to drassig en te smeuig, terwip. Malraux ook in zijn meest
lyriese ogenblikken gespannen blijft; maar de poezie en de humor waarmee
hij zijn zwarte gegeven weer te doorlichten is een bewijs van rasecht schrijverschap. (Dat La Condition Humaine een bock is van een hoger plan lijkt mij
niettemin, voor wie maar enig gevoel heeft voor literatuur, vanzelfsprekend.)
Guilloux' likeur is goed en sterk tegelijk; onvergelijkbaar met de inferieure likeur die alleen maar sterk is. Ik heb met innig plezier het oordeel van
Gide geregistreerd over Dos Passos: Aucun de ces titres pulthulents ne m'intiresse. Qu'ils disparaissent, et le monde n'en sera pas beaucoup appauvri. —
Maar de hele myte van , deze tijd berust op moord en massamoord; en zoals
die ene revolutionair zei, die er al zoveel om zeep had zien brengen, toen hij

Schuld en Boete in handen kreeg: — Wat een eindeloos gezanik om twee
vermoorde oude wijven! -- Men schrijft een bepaalde tijd op van de revolutie
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(als in Jaar 18 van Alexis Tolstoi), en het wordt vanzelf een keten van haat,
bloed, moord. En als op de film: met uitschakeling van alle rustige ogenblikken die de werkelikheid nog gaf. Schrijver noch lezer mogen even uitblazen.
De parijse bourgeois-auteur zou volgens dit procede een roman kunnen
samenstellen met 5 jaar kriminologie geput uit de krant: wat een groot en
sterk schrijver zou hij kunnen lijken, als hij maar een beetje handig redigeren
en „monteren" kon? En als hij er dan nog een onmiskenbare „sociale gerichtheid" aan kon geven, zou het al te veel pech zijn als hij niet voor geniaai
doorging.

Er is invloed en invloed, voorbeeld en voorbeeld.
Een aantal verhalen van de New Arabian Nights en The Dynamiter van
Stevenson heeft op de meest vruchtbare wijze Chesterton geinspireerd; men
kan niet zeggen dat men het anders zou wensen. Dan zijn er de wonderlikste
kruisingen van voorbeelden of betekenissen-van-voorbeelden die in een ander
verenigd opmerkelik origineel kunnen aandoen: Les Mysteres de Paris van
Eugene Sue en het idee van de Ilias worden, in de stijl van Hugo, Les

Misirables.
Maar de „exotiese" literatuur van Larbaud, door Morand gevulgariseerd, wordt, uit Morand verder-gevulgariseerd, Dekobra.
A. Roland Hoist en Buning, met banale rijmvaardigheid en burgermansgevoeligheid nagedicht, vormen de coctail Campert. Waarom nu deze
Campert lastig te vallen, terwip. men de voorbeelden van Hoist en Buning
ook makkelik genoeg zou kunnen aanwijzen? Waarom zou hij hetzelfde recht
niet hebben?
En toch, daar zit het hem in: gezien wat hij ervan maakt, mag men hem
verschonen, op de schouder kloppen, beklagen,... het recht, dat is duidelik,
heeft hij niet.

Sofka N. op bezoek bij D. — Zij beklaagt zich eerst over Benda: zo
intelligent misschien, maar zo onbevredigend! Zij voelt het zuiver, maar haar
voorbeelden zijn verkeerd. D. licht toe: — De intelligentie van Benda is altijd
hetzelfde. Hij weet uitstekend wat hij wil en wat niet, hij weet scherp te
onderscheiden, hij trekt meesterlik een cirkel om het terrein dat hij tot het
zijne wil maken en waarbuiten het „andere" valt. Daarna gaat hij voortredeneren en verdiepen. En de lezer raakt in een put die trechtervormig toeloopt;
als hij op de bodem is gekomen, staat hij op een cirkel, even gaaf als de eerste,
maar zo klein, dat hij zich nauweliks meer bewegen kan. De redenering die
hem daar gebracht heeft was heel boeiend, maar nu hij op deze cirkel staat
en om zich heen kijkt, weet hij dat hij zich daarmee niet kan vergenoegen,

dat het misschien het laatste grondgebied voor een paar Benda's is, maar dat
met erg veel goed recht behoefte heeft aan andere dingen.
Sofka wil nu meteen ook weten of Dostojevsky eigenlik wel intelligent
was. Liefst zou zij willen van niet, — omdat zij hem zo bewondert. D. zegt
dat, als Dostojevsky niet intelligent genoemd kan ,worden volgens bepaalde
opvattingen van intelligentie, zoiets niets meer zegt, omdat hij tenslotte toch
weer heel wat intelligenter lijkt dan de geklasseerde intelligenties. Dus,
zegt Sofka, intelligent in de zin van Bergson en niet in die van Benda? —
D. zegt dat het onnodig is zulke geleerde onderscheidingen te maken, dat
het soms duideliker is vaag te blijven. Verondersteld, zegt hij, dat wij, gewone mensen, onder „intelligentie" vrij precies verstaan een afstand tussen
punt A, B, C en D, zonder overigens die punten te kennen. Nu komt een
filosoof, Bergson of een ander, die die punten aangeeft. Daarna betoogt hij
dat wat „men" verstaat onder intelligentie eigenlik alleen de afstand is tussen
B en C; maar dat deze opvatting idioot is, want dat tussen C en D een veel
hogere intelligentie ligt. Een andere filosoof, die deze stelling niet kan uitstaan, maar de indeling niet wil verwerpen, betoogt dan dat wat tussen C
en D ligt volstrekt geen intelligentie kan zijn, maar alleen: vage zielstof, intuitie, of wat idan ook; het kan hem niets schelen, als uit zijn tegenbetoog
maar blijkt 'dat de andere filosoof een grappemaker is die zelf meer tussen C
en D thuishoort dan tussen B en C. Over een tijdje komt een derde filosoof
die aan zal geven dat alleen het stuk tussen A en B de eigenlike intelligentie
is; immers, dat het stuk tussen B en C daarzonder niet zou bestaan, daar enkel
het gevolg van is. Deze filosoof komt dan tot de, laat ons zeggen biologiese
intelligentie, terwiji no. 1 de hogere of ziels-intelligentie heeft bezongen, ten
koste van wat no. 2 juist zo ter harte gaat: de bewuste of hersen-intelligentie.
Wat hebben wij daarmee te maken? Wij begrepen elkaar en waren gelukkig
vOer deze indeling, waardoor wij opeens ook bij de „men" werden ingedeeld die eigenlik dit of dat verstaan onder het woord in kwestie. Om elkaar
te verstaan, kunnen wij beter de filosofiese ruzie negeren en zeggen dat
Dostojevsky intelligent is, zonder precies uit te maken dat hij meer tussen C
en D thuishoort dan tussen B en C, hoewel hij tussen A en B toch ook een
heel goed figuur slaat, enz.
—Ja, maar..., zegt Sofka, we mogen toch wel even voor onszelf uitmaken welke intelligentie hij bezit. Volgens mij uitsluitend die van de romancier. Iwan Karamazov lijkt mij, als ik Dostojevsky lees, zo intelligent dat
niemand haast intelligenter kan zijn. Maar dat zal toch wel niet waar zijn?
Dat moet toch een soon bedrog zijn van de romankunst?
— Inderdaad, meent D., het zou misschien onvoorzichtig zijn de intelligentie van Iwan Karamazov te gaan toetsen aan die van bijv. Hegel.
Sofka knikt goedkeurend. Maar zij is nog fang niet klaar; al dit praten
over intelligentie heeft haar niet bevrijd van haar lievelingsprobleem, dat
114

spoedig loskomt: — Wat betekent alle intelligentie, wat betekenen alle
boeken ter wereld, tegenover een kind dat van honger moet omkomen? Nietwaar, voor Dostojevsky altans zou het kind altijd het zwaarste wegen.
D. zegt: — Of ik ben niet intelligent genoeg om dat probleem op te
lossen, of mijn intelligentie juist verbiedt mij daaraan te denken. Daaraan te
denken en alle konsekwenties aanvaarden, zou voor mij betekenen dat ik mij
in een rol stortte die de mijne niet is, dat ik mijn hele leven zou bederven,
zonder waarschijnlik as kind te beletten van honger om te komen. Dist
is het soort opgave van wat-zou-je-doen-als-je-met-je-vrouw-in-de-woestijnstond-en-er-kwam-een-hele-sterke-neger-om-haar-te-violeren? Ik erken graag
dat ik zo laf ben deze problemen te vermijden.
— Neen! neen! neen! zegt Sala; ik weet zeker dat je ze niet vermijdt.
je lost ze op een andere manier op, maar je jokt als je zegt dat je er nook
aan denkt!
Luister, zegt D., ik houd misschien meer van sommige dieren dan van
kinderen. Een dier kan nog weerlozer zijn, nog meer aan wreedheid overgeleverd. Heb je ooit een kar vol kalveren naar de slachterij zien rij den? Zoals
die beesten daar vol goed vertrouwen staan en om zich heen kijken? En wij
zijn niet eens vegetarier geworden. Erger: heb je die slagerswinkel gezien,
op de hoek bier? Iedere dag, als ik uitga en thuiskom, loop ik daarlangs;
iedere dag zowat ligt er een gevilde kalfskop uitgestald, soms middendoor
gezaagd, soms gaaf, en bij de gave zie je nog alle verschillen, er zijn er Iangere bij die op honden lijken, korte, die me altijd doen denken aan poezen.
Ik moet er altijd naar kijken, en ik denk er nooit over na, eenvoudig omdat
ik weet dat ik er toch niets aan doen kan.
— Maar een kind, een kind! zegt Sakai Zo'n kalf kan toch alleen maar
een koe worden! Een kind...
—

Kan een slager worden; of een dronkaard die zijn vrouw slaat; of

een notaris. Het wordt me toch te... kinderachtig, als ik bedenk dat &Amor
misschien alle boeken zouden moeten worden opgeofferd.
— Neen, je kunt zo niet praten. Een kind is een kind; een kind is geen
slager of een notaris. En het gaat bovendien niet om een kind, maar om millioenen kinderen!
—

Als het om millioenen gaat, voel ik me helemaal rustig worden. Als

het ging om een bepaald kind, wiens lot van mij afhing, dan zou ik mijn deel
verantwoordelikheid aanvaarden. Ik geloof niet dat ik een „fascist" ben omdat ik zo spreek, maar edeler ben ik niet. Ik ken een humanist die zijn hele
kultuur zou opofferen, als hij kon, voor zijn eerste humanitaire plicht, en ik
bewonder die man. Maar een paar dagen geleden ben ik verrukt geweest,
toen ik een vrouw — een heel sympatieke vrouw — met overtuiging hoorde
zeggen: „Ik vind alles goed, als ze me maar niet met het geluk van de mensheid komen doorzagen!"
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Sofka wil wel even lachen, maar gaat weg, zeggend dat zij D. niet begrijpt, of liever, dat zij heel goed begrijpt dat hij toch veel menseliker is dan
hij zich voordoet. D., die haar weggebracht heeft, loopt treurig naar huis
terug, door een straat vol antipatieke mensen, woedend op zichzelf omdat hij
voor de honderdste keer met dit probleem gekonfronteerd is en het nog maar
altijd niet kan oplossen.
Een bepaald respekt voor de literatuur. — Het is duidelik dat ik in de
ogen van B. helemaal verliteratuurd moet zijn; maar het gekke is dat hij tienmaal meer respekt voor de literatuur heeft dan ik, zodra hij de pen op papier
zet. leder beginnend schrijver kent dat: angst dat hij de dingen niet literair
genoeg zeggen zal. Ik begin te geloven dat er maar twee soorten schrijvers
zijn (de mislukten niet meegerekend): zij die hun respekt hebben leren overivinnen, en zij die er hun kracht van hebben leren maken. Het element kunst
-wordt nooit uitgeschakeld; maar in het ene geval verovert de kunst de natuur,
in het andere blijft de kunst een prachtig-beheerste onnatuur. Er is, grappig
genoeg, in Frankrijk een soort literatuur van de ambassade, die rigoereus tot
het tweede soort behoort: Claudel, Giraudoux, Morand, St.-John Perse, Hoppenot, de ene is wat „machtiger" dan de andere — Claudel heeft de stem
van een plenipotentiaire en Hoppenot is dun als een ondersekretaris — maar
het is een onleesbaarheid, voor mijn gevoel. Iedere tijdsverspilling aan dit
genre lijkt mij ontroofd aan het plezier dat men vinden kan bij mensen die
hebben leren schrijven alsof zij gewone mensen waren gebleven.

Na het gezwijmel voor het kleine-en-fijne, de kommunie met de familieroman, de kultus van de boerenroman, raken wij in de razernij van de „brede
grepen" en grote (historiese) onderwerpen. Het is alleen zielig dat de breedheid van deze grepen bijna feilloos samengaat met een ongelooflike kinderachtigheid van opvatting, oppervlakkigheid van behandeling en vulgairheid
van stijl; dat het bijna altijd de triomf wordt van het schoolboek. Iemand die
leren wil hoe het in een bedrijf toegaat, kan daar beter een technies werk
over opslaan dan een moderoman van het „brede" soort. En wat de historiese
gegevens betreft, het is wel vermakelik dat allerlei middelmatige en slechte
stylisten daarom voor groot auteur wensen door te gaan, terwijl in ditzelfde
soort sinds jaar en dag duizenden boeken bestaan, geschreven door meer of
minder onbekenden, met veel minder pretentie maar vaak heel wat meer
leesbaarheid, dan de produkten die nu opeens voor het enig-ware door moeten
gaan. En als men goed zoekt, vindt men dat deze malle bewondering van
slechte literatuur niets anders is dan een gevolg van het voortdurend kommunièren met de krant.
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XI

3 Maart. — Er bestaat een noodlot van de „mediterranese" kultuur, zoals er
een bestaat van de Oxford-opvoeding. A. C., een van de beminnelikste en
zuiverste mensen die ik ken, heeft er een onoverwinnelike afkeer door opgedaan voor Nietzsche. Hij vindt hem inderdaad een „bourgeois", on-menselik,
een „rabiat gewordene Privatdozent"; hij stelt hem wel degelik aansprakelik
als inspirator van het nazi-heroisme; maar wat hij hem misschien nog het
meest kwalik neemt, is dat hij „nooit iets van de Grieken heeft begrepen". —
Burckhardt en Rohde waren heel wat fijnere geesten, zegt hij welgemoed.
N., die Nietzsche bewondert, verdedigt hem maar slapjes. A. C.'s argumentatie wordt steeds onbilliker en dus komieser: tenslotte worden Valery
en Huxley veel belangrijker intelligenties dan Nietzsche. — N. valt bij: —
Hij was zeker ook geen goed filosoof. Hij is wel eerlik en moedig zijn problemen tegemoet getrokken, maar eigenlik is alles hem door de vingers
geglipt. Hij spreekt zichzelf niet alleen tegen, maar zijn redenering is vaak
troebel; zozeer dat men zich soms afvraagt of hij wel zo intelligent was. Hij
was trouwens te egocentries om als filosoof waarheden te vinden. (Dit alles
ondanks de bewondering die hij Loch belijdt.) — A. C., aangemoedigd, gaat
dan met zijn afbraak voort: — Hij was eigenlik ook geen goed schrijver;

alles veel te grout, gezwollen en overdreven. Marx schreef eigenlik veel beter
(hier krijg ik altans een lachbui), en Zarathustra is een mislukt boek (dit
lijkt mij nog zo gek niet). — Ik denk ondertussen aan een opmerking van
A. R. H., na een lezing in Nietzsche: — Ik had voortdurend het gevoel dat
iemand met een donderende stem en met de vuist op tafel slaande mij stond
te vertellen wat ik moest geloven; wat precies de manier is om te bereiken
dat ik het niet doe...
A. C. gaat ertoe over am zelfs de persoonlikheid van Nietzsche te betwijfelen. Was hij werkelik zo moedig in zijn leven en denken? Hij was vaak
onoprecht, want oneerlik, juist als denker, gegeven het egocentrisme waar N.
over sprak. Van Sokrates en Plato (oneindig groter filosofen!), van Eschylus
en Euripides (oneindig genialer figuren!) heeft hij niets begrepen; zelfs zijn
Geburt der TragOdie, zijn beste boek tenslotte, is niet veel zaaks, en de onder117

scheiding van apollinies en dionysies volgens zijn opvatting, wil eigenlik
niets zeggen. Tenslotte blij ft er heus niet veel over van de arme.
Ik heb mij kwaad voelen worden, wat kinderachtig was; dit alles nu
overziend blijft er niets anders over dan de ziekte van het „mediterranisme",
en trouwens, na een uur praten heeft A. C. toegegeven dat men „misschien
toch wel zeggen kon dat Nietzsche beter schreef dan Marx". Dat hij het recht
zou hebben op een eigen interpretatie van de Grieken — op een Griekenlandvan-Nietzsche — is natuuurlik uitgesloten; alles moet in het „mediterranese"
licht blijven baden. Men mag alleen naar voren brengen wat juist is, of daarvoor doorgaat in de „mediterranese" traditie; vooral geen grote vervormingen, niets dan kleine subtiele wijzigingen en vondsten onder benefice van
inventaris.
Alsof de marxisten en hellenisten niet 9 op de 10 keer precies zo idioot
waren, een hevige behoefte bij A. C. om Nietzsche op te nemen in zijn gerechte wrok tegen de vervalsers: hitlerianen, mussolinisten, anarchisten en
pseudo-ithermenschen. -- Ik heb de tijd meegemaakt, zei hij, waarin deze verdwazing very loskwam; zo heb ik een spaanse anarchist gekend die je, zodra
hij in het nauw gebracht werd, toeblafte: „yo souis du reste sur cette chOsse
de !'opinion de Netche!" En ja, als de opinie van Netsje erbij gehaald werd,
viel er verder niets meer te zeggen.
N. wordt tenslotte onrustig en probeert tegelijk rustig te oordelen en
Loch Nietzsche te rehabiliteren. Hij zegt: — Maar als Nietzsche werkelik
niets van Griekenland begrepen heeft, en van dit niet en van dat niet, dan
zou hij tenslotte een idioot geweest zijn; wat ik toch weer niet kan aannemen... Waarin ligt dan zijn waarde? Wat zijn zijn fundamentele gedachten? — Ik antwoord dat het gemakkelik genoeg is daar een lijstje van op te
sommen, maar dat mij dat steriel lijkt en zonder belang, dat ik Nietzsche
maar heb op te slaan om dit hele gesprek te vergeten en doordrongen te zijn
van zijn fundamentele betekenis, die van „Umwerter" van alle traditionele
waarden. Ik leg expres nadruk op „traditioneel", om A. C. te treffen, en tot
N. apart voeg ik eraan toe 'dat de vooropgezet grotere genialiteit van Eschylus
bijv. mij typies een symptoom lijkt van de „mediterranese" denkverlamming. — Een dergelijke middag gaat voorbij met veel energie en onaangename spanning, met wat Nietzsche krachtverspilling zou noemen, en ogenschijnlik zonder de minste winst. Tenzij om elkaar beter te leren kennen? Ik
houd twee dagen wrok tegen A. C. omdat hij zich als een groot kultuurdrager
en Helleen opgesteld heeft tegenover mij, kleine barbaar. II( heb nog meer
wrok tegen N. omdat hij, uit vriendschap voor A. C., Nietzsche meer dan
half is afgevallen. Dit alles is een font bij mij, die beter begrijpen moest dat
er niets gezegd is geworden. Dat A.C., zijnde die hij is en met zijn vorming,
een innige hekel heeft aan het nietzscheaanse, is alleen maar logies, en dat
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hij zijn hekel bekent en uitleeft kan mij niet anders zijn dan sympatiek; is
dat zelfs.

6 Maart.— Om het „mediterranisme" te toetsen, de Orestes-trilogie van
Eschylus herlezen; waarna ik tot de volgende notitie kom over de familie der
„Atriden":
Tantalos, zoon van Zeus, zet de goden zijn zoon Pelops voor als spijs.
De goden merken het en maken hem weer levend, ofschoon Demeter, door
verdriet verstrooid, zijn schouder heeft opgegeten. Tantalos wordt gestraft
op de bekende manier. Waarom? de goden hadden moeten inzien dat hij
zwaar erfelik belast was: als zoon van Zeus immers is hij kleinzoon van
Kronos, die de gewoonte had zijn kinderen op te eten.
Zijn zoon Pelops schijnt aan het kannibalisme te zijn ontsnapt. Maar
zijn kleinzoons Atreus en Thyestes doden eerst hun halfbroer Chrysippos;
dan wordt Atreus door Thyestes met zijn vrouw Airope bedrogen; hierop
weet hij niets beters te vinden dan twee zoons van Thyestes te doden en hem
hun vices voor te zetten. Een daad, Kronos en Tantalos waardig, met overslaan weer van een geslacht. (Ik herinner mij hier de regels uit Crebillon,
door Poe geciteerd in The Purloined Letter: Un dessein si funeste — S'il n' est
digne di Atrie est digne de Thyeste!) Een derde zoon, Aigisthos, zou Thyestes
moeten doden, maar doodt Atreus.
De zoons van Atreus zijn Agamemnon en Menelaos. Deze blijven bevriend, maar om de weggelopen vrouw van de tweede gaat de hele oorlog
van Troje. Het kannibalisme uit zich in Agamemnon als hij, eigenhandig,
zegt men, zijn dochter Iphigeneia offert, alleen om gunstige winden te verkrijgen. Zijn vrouw Klytaimnestra, moeder van Iphigeneia, terecht verwoed
hierover, besluit zich op hem te wreken en begint met hem met zijn neef
Aigisthos te bedriegen, dezelfde die al zijn vader Atreus gedood had. Hier
komt men in de sfeer van de vendetta, want zij vermoordt hem ook, al of niet
met medewerking van Aigisthos, als hij van Troje terugkomt.
Orestes, zoon van Agamemnon en in zekere zin prototype van Hamlet,
moet zijn vader wreken en vermoordt daarom niet alleen Aigisthos maar ook
zijn eigen moeder. Misschien is het ongepast hierin ook nog een spoor te
zien van het familie-kannibalisme, maar de Erinnyen nemen het hem Loch
zeer kwalik en vervolgen hem. Hij wordt tenslotte vrijgesproken omdat een
vader boven een moeder schijnt te gaan en omdat aangenomen wordt dat
Agamemnon wel zijn dochter, maar Klytaimnestra niet haar man mocht
slachten. Hoe het zij, deze griekse traditie lijkt weinig licht en zonnig, ondanks alle intelligentie die Eschylus erin heeft trachten te brengen. Men
maakt zich ongerust over Orestes, ook nadat hij werd vrijgesproken. Volgens
een later schrijver is hij trouwens aan een slangebeet bezweken. — Maar dit
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laatste trekje verdient geen geloof, zegt A. C., en bovendien, er is immers
ook nog de uitkomst om alles symbolies te „duiden".

Ik vroeg aan fde stendhaliaan Henri Martineau wat de lengte was van
Stendhal. Hij zei: — Ha, de lengte! Dat heeft mij ook altijd geinteresseerd.
Crozet noemt hem „de grote Beyle", maar Crozet, ik heb het nagezien, was
zelf heel klein. Een ander heeft het over „de grote en dikke konsul van CivitaVecchia", maar die lette vooral op de plaats die Stendhal in het rijtuig innam.
Een derde zegt dat hij ,,zonder klein te zijn", al spoedig een korpulentie had
die hem een gedrongen uiterlik gaf. Stendhal zelf deelt mee dat hij de lengte
had van Talma, en een half hoofd groter was dan Chateaubriand, die 1 M. 62
was. Tenslotte heb ik twee opgaven gevonden van zijn lengte: 1 M. 651/2 en,
volgens zijn militair paspoort, 1 M. 66.
Ik zeg het verrukt aan E., omdat het precies mijn lengte is. Daarna, geamuseerd om mijn eigen naiefheid, dat ik het in een blocnote-krabbel zal
openbaren, met de bijbedenking dat ik alleen nog maar dezelfde grootte
moet zien te bereiken op papier. — E. oppert: — Je levert je op die manier
uit aan allerlei rapalje. — Ik zeg dat ik dit ook voorzien kan, maar of een
dergelijke overweging moet tellen? Ik haal het voorbeeld aan van Valery, zo
„bezeten" door de figuur van MaHarm& dat hij jarenlang rondliep met een
mallarmeaans schouderdekentje. — Het is aardig om te vertellen, vindt E.,
maar niet om te laten idruldcen. — Dit respekt voor de drukletters duet mij
meteen besluiten.

— Het is onmogelik, zegt L., na een half uur te hebben gemokt, om
met jouw belachelike verachting te spreken over „de politick". Wat jij politick noemt is de geschiedenis in aktie. En politick of geschiedenis, ons hele
bestaan hangt ervan af.
— Loop naar de pomp, zegt D., en vergun mij te vergeten dat mijn
hele bestaan ervan afhangt. Ik wil sdat pas weten op het allerlaatste ogenblik;
ja, als het te laat is.
— Best, zegt L., en ik begrijp je; ik zou ook zo doen als ik er even
weinig van snapte als jij. Je hebt waarschijnlik de keuze niet, precies als
iemand die nu eenmaal niets snapt van algebra. Je ziet geen enkele politieke
nuance, dat heb ik allang gemerkt.
— Ik zie geen enkele nuance, geeft D. toe. Ik zie met de grootste stoutmoedigheid niets dan de grote lijnen. Daarom geloof ik ook geen aap meer
van je sovjetstaat en de ideologie die daar tOch beveiligd wordt. Ik weet dat
er een meneer Marx geweest is, die met veel genie een ideologie heeft gegeven en een soort krijgsplan aan het proletariaat. Daarna is een generaal
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gekomen die het krijgsplan ten dele heeft uitgevoerd, omdat hij in de praktijk
nieuwe ,dingen wist op te lossen: Lenin. Daarna heeft men de strijd niet
voortgezet. Degeen die het oude krijgsplan voort wou zetten, Trotsky, had
ongelijk, want op die manier had men alleen maar verslagen kunnen worden.
Degeen die het nieuwe stadium vertegenwoordigde, Stalin, is in wezen alleen
maar achteruit gegaan. Dat hij dat moêst, dat hij de keus niet had, dat hij
gelijk had tegen Trotsky, niet in teorie maar in de praktijk, is misschien
waar, maar blij ft iets anders. Het resultaat is toch maar: dat we in een Europa
leven zonder internationalisme, zonder afgeschafte legers, een Europa dat in
feite bestaat uit tot de tanden gewapende naties, die elkaar binnenkort zullen
verpulveren. Kommunisme of niet, ideologie of niet, deze toestand had kunnen bestaan in elke eeuw. Ik houd mij daaraan, in al mijn domheid, en ik
kan mij niet warm maken voor wake ook van die naties, van die legers, van
die al of niet tot hypokrisie geworden, tot fraseologie geworden, ideologieEn.
Als de mensen elkaar morgen zullen verdelgen, overmorgen verdelgd zullen
hebben, zal de wereld in een nieuwe staat verkeren die iêdere ideologie tot
een aanfluiting maakt, een staat van ontbinding waarvoor anarchie een kinderlik woord is. Dus loop naar de pomp met je diepere betekenissen, met je
verborgen nuances, met je verschillen van ideologie. Ik ben stom en simplisties, jij genuanceerd en hypokriet. Maar ik ben minder stom dan jij als ik zeg
dat al deze kollektieve krachten beestachtig op elkaar lijken, of zij dat willen
of niet. Hoe ze op elkaar lijken zal je morgen zien, als je het nu werkelik
niet ziet. Houd je jezuitisme voor je en je genuanceerde politieke kijk; als
we allebei gekrepeerd zullen zijn, zullen we niet eens meer zien dat het
allemaal nergens op lijkt.
— 0, goed, zegt L. 0, goed; als je het op die manier neemt hoeven we
niets meer te zeggen. Zo kan je de mensheid alleen als een kerkhof zien. Je
bent zo moreel in je pessimisme, dat je in je graf gaat liggen nog voor je
kapot bent.
— En jij, zegt D., bent zo optimisties in je hypokrisie, dat je altijd
denkt alles te hebben opgelost als je een beeld hebt gevonden dat „het 'm
doen" zou door de spreektrompet. Al jullie nuances zijn geboren uit de
spreektrompet. Ik ga niet in mijn graf liggen, ik wil alleen zo ver mogelik
uit jullie stank. Ik wil uit jullie stank om te leven; om te leven zolang als
nog mogelik is; en leven is mij alleen mogelik buiten jullie stank.
Deze mensen zullen elkaar nooit verstaan; en zelfs als zij vrienden zijn,
zullen zij eindigen met elkaar te verachten.

De jeugd staat tegenover ouderen altijd krities, omdat de jeugd
1°. er altijd zeker van is alles beter te zullen doen (en deze zekerheid
maakt dat zij denkt alles al beter te hebben gedaan);
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2°. alle ondervinding van de ouderen of uit onwetendheid negeert, Of
waardeloos acht, want zelf beter denkt te hebben gevoeld, of voor-voeld,
maar in ieder geval „overwonnen" te hebben.
Het gaat erom de jeugd altijd zacht te behandelen. Kritiek van die kant
blijft tenslotte genereus, want de jeugd wenst in de grond altijd dat de
ouderen niet teleurstellen. D.w.z., in hoofdzaak: niet zullen liegen 1 . En
men kan er zo zeker van zijn dat al deze vroege overwinningen zullen moeten
worden overgedaan, 9 op de 10 keer als nederlagen.

18 Maart. — Gisteravond in de Mutualite horen spreken over „le realisme socialiste", dat al of niet hetzelfde schijnt te zijn als „le romantisme
revolutionnaire". Na alle definities en uitweidingen, schijnt dit bizondere
realisme all es te kunnen zijn. Het is een beest met een sociale kop, een buik
vol realiteit, romantiese poten en een lyriese staart; voor iedereen te bestijgen,
al schijnen de schrijvers „van links" de voorkeur te hebben. De diskussie was
op hoger peil dan gewoonlik, zei M.; ook zag men velen slapen in de zaal.
Een opmerking van Aragon: — Le Temps du Mepris is een heel stuk
beter dan La Condition Humaine, omdat men er een aktuele duitse kommunist in ziet in de nazi-gevangenis, zo ongeveer als Dimitroff en Thaelmann,
terwijl in het andere boek allerlei denkbeeldige Chinezen elkaar over leven
en dood de persoonlike problemen stellen van Andre Malraux. — Deze
sergeantenlogika geeft altans precies de meest hopeloze kant aan van de
nieuwe school.
Maar overigens, men mag gerust schrijven wat men wil. Men ontsnapt
tOch niet aan de tijd, die zich op de een of andere manier wel in het werk
gelden laat. Othello drukt, volgens Lukacz, misschien minder de jaloezie uit,
dan een sociale krisis uit de tijd van Shakespeare. Dit is de subtiele en troostrijke manier van de marxistiese kunstbeschouwing.

M., uit Moskou teruggekeerd, vertelt boeiende anekdoten.
Een alleraardigste over Gorky. Hij vraagt hem welke indruk Romain
Rolland op hem gemaakt had; antwoord: — Heel goed. — Een paar dagen
later hoort M. dat hij gezegd heeft: — Toen Rolland hier was, had ik een
week lang het gevoel dat wij twee heiligen waren.
Babel vertelt dat Jessenin tegen hem zei: — 1k ben de grootste dichter
van het huidige Rusland; maar de plaats van grootste prozaschrijver is vakant.
Misschien zou jij die plaats kunnen innemen? Maar bedenk dat het na Gogol,
Tolstoi, Dostojevsky, een grote verantwoordelikheid betekent... — Daarna,
I En pas op, oudere, om dit niet al te opvoedkundig op te vatten ! Zij die opvoeden,
liegen ongemerkt heel wat gauwer dan zij die zich daar niet om bekommeren.
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zei Babel, ging hij voort zich te bedrinken. Hij leefde in die tijd met de
kleindochter van Tolstoi en haatte de gravin Tolstoi, haar moeder. Deze
gravin had een levensgroot portret van Tolstoi boven haar bed hangen. Toen
hij goed dronken was, stapte Jessënin haar kamer binnen, nam het portret
van de muur, smeet het op de grond en trapte het ritmies aan gruis, zeggende:
„Je hebt gezegd dat de moejik bij je binnen mocht komen, ik Jessenin, de
moejikdichter, ben bij je binnengekomen en heb je op je smoel getrapt tot
je niets meer ,
zei". Deze anekdote is voor de russiese schrijvers boven alle
kritiek verheven.
Een andere betreft de hongaarse filosoof Lukacz, dezelfde die nu probeert intelligente marxistiese kunstteorieEn te hebben over het realisties socialisme en over de moderne (burgerlike) roman, die met Don Quichote
geboren schijnt te zijn en met Dostojevsky gestorven. Deze Lukacz had een
groot boek geschreven, getiteld Etiek en Taktiek, waarin hij betoogde dat
het ene nooit in het andere moest overgaan, dat het etiese altijd zuiver gehouden moest worden en dat het taktiese altijd op laagheden berustte. Drie
maanden later werden Rosa Luxemburg en Liebknecht vermoord, en Lukacz
trad toe tot de kommunistiese partij.
— Ik vertel je dit niet als stichtelik verhaal, voegde M. eraan toe.

N. vroeg M. wat hij van Gaston Bergery dacht, die hem zo intelligent
leek, en zo apart, als politikus.
M. zei: — Ik wantrouw mijzelf, als ik dit soort politici bid Val. Het is
omdat zij op mijzelf lijken dat ik hen zo intelligent en sympatiek vind: zij
hadden schrijvers kunnen zijn. Een artikel van Bergery is altijd meer lezenswaard dan dat van een andere politikus; dit neemt niet weg dat de andere
waarschijnlik een betere politikus is. Trotsky, Bela Koen zijn briljante voorbeelden in het genre, en als politici gezien aangrijpende voorbeelden van

mislukking.
— Maar geloof je niet aan uitzonderingen?
— Het schijnt dat jaures een uitzondering was. Maar anders... ik geloof
dat het kunstenaarschap een fatum oplegt. Men wil of de dingen anders
ordenen, Of ze overdenken en herscheppen. De twee sluiten elkaar uit; men
moet kiezen.

De gesprekken, opgetekend door Eckermann, door Lady Blessington, zijn
niet alleen van belang omdat men er Goethe en Byron in hoort, maar misschien vooral om wat men besprak in die tijden. (Zelfs een roman als Die
Wahlverwandtschaften, eigenlik onleesbaar, lijkt mij alleen van belang om
deze reden.)
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A., anders werkelik bescheiden genoeg, wilde op een dag niet naar een
lezing van Valery, die over Poesjkin zou gaan, zeggend: — Er zijn duizend
dingen die Valery beter weet dan ik, maar ik denk dat ik toevallig meer weet
over Poesjkin en dat ik hierover dus niet naar hem hoef te luisteren. — Men
zei „kom kom" en hij lief zich toch meetronen. Bij de eerste woorden van
Valery triomfeerde hij, want zij dienden om te erkennen 'dat Valery eigenlik
weinig van Poesjkin afwist; hij had dan ook eerst gemeend te moeten weigeren over dit onderwerp te spreken, maar had tenslotte de heer Hofmann
opgebeld die een dik boek over Poesjkin geschreven had en de heer Hofmann
was zo vriendelik geweest hem in te lichten. Hierna sprak hij een uur over
Poesjkin; met die typiese intelligentie, zoals N. zei, die alles kan behandelen
maar die je altijd het gevoel geeft dat ze voortdurend naast het onderwerp
is gebleven.
— Helaas, zegt M., de anekdote is treffend gelijkend. Het is al te vaak
een intelligentie die op de inlichtingen van een meneer Hofmann evolueert.
— Jawel, zegt A. C., die Valery bewondert, maar hij heeft toch ook
wel essays geschreven na zich behoorlik te hebben gedokumenteerd. En men
geniet bij hem in de eerste plaats immers van het spel van de intelligentie.
D. stelt voor: — Hij zou zijn intelligentie later in twee dikke delen
moeten splitsen, getiteld V oor en Na. De lezer kan dan beter weten wit hij
wil zitten bewonderen.

Het „geluk van de mensheid": zij hebben elkaar in alle variaties gemarteld en vermoord om verschillen van opvatting over zaligheid in een
andere wereld, zij zullen elkaar nu martelen en vermoorden om verschillen
van opvatting over de ,,realistiese" administratie van geluk op deze wereld.
Iedere infaamheid waartoe de kollektieve domheid van een overmacht
in staat is, wordt vrijgepleit met het vertrouwen op de goede bedoeling en
de goede resultaten, met het fameuze „prachtige vertrouwen in de mens".
De jeugd heet bedrogen door de ouderen die dit vertrouwen niet hadden.
Een volgende jeugd kan zich met recht bedrogen achten door de ouderen die
dit vertrouwen predikten.

Er is geen sprake van om aan het marxisme te ontsnappen, wanneer men
marxisme gelieft te noemen: dat niemand ontsnapt aan het feit een bepaald
leven te leiden, in een bepaalde tijd en in bepaalde ekonomiese omstandigheden. Maar dat iemand in de kou op een dakkamer anders leeft (denkt,
schrijft) dan iemand met een half ton rente per jaar, is een waarheid waarvan
men enig besef moet hebben gehad Lang voordat Marx zijn intrede deed op
deze wereld.
D. zegt dat hij het land heeft aan Marx; H. legt hem uit dat hij eigenlik
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het land heeft aan de vulgarisatie van Marx; D. moet toegeven dat hij van
Marx zelf inderdaad niet zOveel heeft gelezen. H. zegt: — Stel je eens voor
wat het zijn zou als Nietzsche tot staatsfilosofie werd gemaakt. Daar is zelfs
al kans genoeg op, met het nazisme! — D. moet toegeven dat de abjektheid
daarvan nog heel wat erger zou kunnen zijn. — Maar dan, zegt hij, Nietzsche
heeft het er niet naar gemaakt, terwij1 Marx op deze manier de wereld transformeert zoals hij het verlangde. — De wereld, zegt H., kan het voortreffelik
stellen buiten alle filosofen. — Dit was precies niet de bedoeling van Marx,
meent D., maar wat mij betreft, of de mensen elkaar doodslaan onder de
naam van Marx, van Jezus en morgen van Nietzsche, wat maakt dat voor
verschil? — Goed, maar wat heb je dan eigenlik nog tegen Marx? — Dat het
allemaal even lelik was, wat ik van hem heb gelezen.
H. overweegt hoe hij D. aan zichzelf zal openbaren. — Ik begrijp niet
wat lelik hier zeggen wil, zegt hij dan. Al wat ik eruit opmaak is dat je Marx
niet nodig hebt, omdat je andere waarden stelt boven de bevrij ding van het
proletariaat; wat je goed recht is overigens. En Marx, en het proletariaat, en
de revolutie kunnen je in de grond niet schelen, omdat je het prettiger vindt
om bijv. Stendhal te lezen.
D.: Mogelik. Misschien ben ik wel een fascist? — H.: Dat zou mij verwonderen. — D.: Een mensenhater dan? Het is waar, een heleboel mensen
bijeen geven mij altijd lust hard weg te lopen. — H.: Neen, je bent typies
een intellektueel. Lenin wist wel dat hij voor een revolutie niet op de intellektuelen kon rekenen: ze voelen altijd meer voor andere waarden. — D.:
Ik vrees met dat al dat mijn mensenhaat toch reeler is. Ik bedoel: als het
geluk van de mensheid morgen van mij afhing, als ik daarvoor alleen maar
een papiertje moest tekenen... dan zou ik dat natuurlik doen; ja, natuurlik;
maar ik zou ergens het gevoel houden dat het niet zó prachtig is wat ik daar
gedaan zou hebben. — H.: Dit probleem is van geen enkel belang, want je
krijgt dat papiertje niet te tekenen! — D.: Het probleem dat voor mij van
belang is, is dan ook alleen wat zich in mij zou afspelen. Ik doe je een bekentenis, niets anders.
H.: Ja, je bent een typiese intellektueel, daarmee uit. En waarom ook
niet? dit mensensoort is nodig om de wereld telkens weer op de kwaliteit te
wijzen. Als je Spengler leest... — D.: Ik wil geen Spengler lezen, en geen
Marx, en ik geloof er niets van dat ik eigenlik alleen maar van Stendhal zou
willen genieten. Ik heb het land aan grote mensenmassa's, aan revolutionai're
bijeenkomsten, aan optochten, aan voetbalmatches. — H.: Omdat je zou
willen dat ze naar een griekse tragedie keken. — D.: Ik? Zou ik dat willen?
Het zou me niets kunnen schelen waar ze naar keken; ik konstateer alleen
dat ik het nooit prettig vind om naar hen te kijken. En hoe vroliker ze zijn,
hoe minder prettig. — H.: Je zou toch willen dat ze naar een griekse tragedie
gingen kijken.
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XII

Barnabooth was nooit een boek voor velen, maar de manier waarop het heden
„impopulair" wordt, is kenmerkend voor deze tijd en voor de behoefte aan
grove likeuren en geweld die ook de lezer van nu schijnt te hebben. Dat een
proletarier dit boek dekadent vindt, of om andere' redenen verfoeilik, yak
gemakkelik genoeg te begrijpen, maar ik neem het feit waar bij lezers met
smaak, verfijning en intelligentie. Na verscheidene proeven merk ik de grote
plaats die Larbaud inneemt bij lezers, die, zo zij al qua leeftijd niet „van v6Or
de oorlog" zijn, dan toch in hun formatie geheel buiten „deze tijd" vallen.
N. bijv., 30 jaar, en ondanks zijn afschuw soms van de politiek, geheel binnen
deze tijd gevormd, meent dat in Barnabooth alleen maar „literaire" gevoelens
voorkomen; door mij aangevallen over zoiets hots (het is of Larbaud's finesse
hem voor N. tot een betere Henri de Regnier stempelt en anders niet), geeft
hij zich verder bloot door te zeggen dat, als het alleen om talent gaat, Cocteau
meer talent beef t. Het vergelijken van Barnabooth met Cocteau is eenvoudig
belachelik, maar ik ga op het affront in en maak de enige vergelijking die
afdoende kan blijken: die van Les Enfants Terribles, wellicht Cocteau's
meesterwerk, met Fermina Marquez, jeugdwerk van Larbaud en, bij al zijn
kwaliteiten, zoveel minder dan Barnabooth. De superioriteit van Fermina
Marquez, niet alleen om de inhoud, om de veel groter menselike betekenis,
maar zelfs om de stijl, lijdt voor mij geen twijfel: ik verkies de wat schoolse,
klassieke vorm waarin Larbaud zijn gevoeligheid hier soms nog wel korsetteert, boven de kleurige, akrobatiese maar tenslotte als altijd Rostand-achtige
poezie van Les Enfants Terribles. Beter gezegd: de pazie van Fermina Mar-

quez lijkt mij juister, echter, dieper, in dit concours dat, oppervlakkig gezien,
vooral een concours lijkt in bekoorlikheid.
Maar het grapje van de vergelijking Larbaud-Cocteau is toevallig; wat
geheel van deze tijd is, en inderdaad kenmerkend, is het zakken van de aandelen Larbaud, als men het zo noemen mag, tegen de hoge koers van bijv.
Celine. Een verpolitiekte tijd spuit zijn drek nu eenmaal tot in de literatuur.
Bloed en drek: Faulkner en Celine (Malraux valt hier buiten, zijnde veel te
veel „vervalst", ontheven aan de kommunie van deze sfeer al., door de dood-
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zonde van een grote intelligentie). De waanzin en de lafheid tegenover de
tijdstroming worden vooral duidelik als men mensen die anderzijds zich afkerig verklaren van Dostojevsky, die zijn „ongezondheid" opzij zouden
willen schuiven met de „huge moraal" van Tolstoi, aan de bewondering voor
Faulkner en Celine ziet toegeven met een gemak alsof zij nooit van dekadentie hadden Koren reppen of iedere dekadentie aanvaardden, mits van deze
tijd. Onderling zeer verschillend, drukken deze twee auteurs zeker het best
uit wat in de wereld gist omstreeks 1935. De waarde van Barnabooth, dat
ongemeen zuiver en volledig uitdrukt wat een elite gevoeld heeft omstreeks
1910 (een elite die tegelijk „burgerlik" en zo anti-„burgerlik" was als men
maar wil), toont zich eenvoudig te fijn voor deze tijd, wat zeker niemand
minder spijten zal dan de schrijver. Valeurs de loisir... ik ben, als altijd, te
gauw bereid mij over de miskenning ervan te ergeren: Celine en Faulkner,
met al hun kwaliteiten vrijwel onleesbaar voor mij, geven mijn onwil aan,
mijn opvatting van wat ,;niet veel zaaks" is, voortspruitend uit mijn formatie
natuurlik. II( verlies niettemin niets van mijn vertrouwen in de aandelen
Larbaud, rekenend op een tijd waarin de verdwazing van nu over zal zijn.

De „verfijning" van een bepaald soort mensen is zo ergerlik, dat het
tien jaar geleden mijn droom was een grote kollektie schilderijen te erven,
by. een zaalvol onbekende Carrieres, en deze tentoon te stellen, overgeschilderd door Willink, alle neveligheid weggetrompet door de schrille
kleuren (baksteenrood, geel en blauw) die Willink men wist voort te
brengen.
Ilc voel mij steeds afkeriger worden van de historiese en sociale explikatie door de roman, die steeds meer een tijdsvereiste schijnt te zijn. Zowel
M. als A. C., onderling zo verschillend, hebben deze eisen, en bij beiden is
het waarschijnlik een gevolg van het marxisme.
M. verklaart: — Als iemand een sociale roman wil maken, moet hij voor
het minst weten war marxisme is; zoals men geen sexuele roman kan maken
zonder Freud te kennen, en al was het overigens om op te staan tegen Freud.
Wil men geen marxistiese metode, dan is men verplidit er zelf een te maken,
maar men ontkomt er niet aan. Als men een psychologiese roman schrijft,
aanvaardt men de noodzaak om dingen te zeggen die onthullend of altans
verklarend zijn in de psychologie. Men heeft deze genres niet te kiezen, maar
als men het doer, enz.
Dit lijkt heel helder en afdoend, maar verkleint Loch de betekenis van
het zuiver literaire, het talent. — Het talent, zegt M., is geen fundamenteel
begrip. — Goed, ik verklaar mij nader. Literair talent is het vermogen om
in literatuur volkomen uit te drukken wat men als inhoud in zich draagt,
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onverschillig of deze inhoud berust op ondervinding of op fantazie. La Chartreuse de Parme is het geslaagde beeld van een wereld die, zowel histories
als sociaal gezien, op een vermakelike warwinkel zou neerkomen (een slag
van Waterloo met herinneringen van schermutselingen in Italie gemaakt,
een intrige van 1450 overgebracht in 1815, zonder de minste eerbied voor
wat niet meer klopt, een fantasties operette-rijk in Parma, gevoed met niets
dan ultra-persoonlike verlangens en herinneringen). Het is onnodig dat het
laten Leven van jets dat op ondervinding berust, by. de mexikaanse revolutie
bij Martin-Luis Guzman, tevens een komplete verklaring zou inhouden van
diepere oorzaken en groter verband: De Schaduw van de Caudillo, sensueel,
beeldend, door en door levend, daarbij meestal voortreffelik geschreven,
overtreft in literair talent alle welingelichte, vragen-stellende of explicerende
boeken van de heer Ehrenburg, en heeft dus voor mijn gevoel zelfs de mexikaanse revolutie „verklaard". M., voor wie Victor Hugo een genie is, met
,,machtige romanciersgaven" enz., kan moeilik zeggen dat men een diepere
verklaring krijgt van de oorlog in de Vendee door Quatrevingt-Treize. Men
kan altijd zeggen: dit beeld verklaart niet genoeg. Is er een russies boek, al
of niet met talent, dat de hele russiese revolutie verklaart? Zelfs als men alle
romans buiten beschouwing liet en een boek nam als de geschiedenis der
russiese revolutie van Trotsky, zou men nog maar toe zijn aan een interpretatie; als men daarnaast geen andere opvattingen bestudeerde zou men inderdaad Loch heel wat kunnen praten over de russiese revolutie, maar als de
papegaai van Trotsky.
Hierna een uur van volslagen vruchteloos debat over romans die al of
niet verklaren. Tolstol's Dorlog en Vrede is een roman die erg veel verklaart,
maar wat precies, daarover kan men het niet eens worden. A. C., die Anatole
France bewondert, is in het nauw gebracht door de vraag of de franse revolutie soms door Les Dieux ont soif verklaard wordt; hij moet toegeven dat
hij dat niet zeggen durft. Maar hij komt idan met , de opvatting dat Le Rouge

et le Noir die revolutie zou verklaren; en iedereen kijkt vreemd op, omdat,
zelfs als dit in zekere zin waar mocht zijn voor de gevolgen van de revolutie,
de opvatting al te subtiel lijkt in het huidige verband. Het idee dat La Condition Humaine een boek zou zijn dat de chinese revolutie verklaart, lijkt ook
erg kinderlik. Sjolochoy, in Terres Difrichies, geeft heel aardig een verklaring van de strijd met de koelaks; moet men daarom aannemen dat hij
een eersterangs-talent heeft? daarvan schijnt men in Rusland zelf niet zo
zeker. En kortom, ik weiger meer dan ooit het idee te aanvaarden dat de
schrijver die het meeste verklaren kan de grootste schrijver zou zijn.
A. C. en N. vinden daarop dit argument tegen Guzman: dat zijn boek
„grof" is. Het kan zijn dat hij niet overal evenveel smaak betoond heeft,
maar wat een argument in deze tijd, waarin grofheid al een eerste vereiste
schijnt te zijn door de onderwerpen! Als iemand, in een revolutieroman,
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sommige scenes zo meesterlik heeft weergegeven als Guzman, zou ik altans
geneigd zijn hem enig gebrek aan distinktie te vergeven. — N. vergelijkt
hem met de film Viva Villa, en ziet over het hoofd dat, als Guzman dan niet
heeft wat hij van een auteur eist, de film niets heeft van wat Guzman's kracht
uitmaakt; dat Guzman altans zonder betise is, terwijl de film uiteenspat van
de goedkope effekten en groeit in de betise.
Een bundel kritieken van Larbaud over engelse literatuur — zo kompleet, zo ijverig en met zoveel respekt geschreven en waarvoor eigenlik zo
weinig een Larbaud nodig was — heeft mij weer eens tot Whitman gebracht.
Daar is de bewondering van Larbaud, het uitstekende (en volstrekt niet kritiekloze) portret dat hij van Whitman geeft, de onmiskenbare invloed van
Whitman, al was het alleen maar op Larbaud zelf, die onder die invloed
charmante verzen heeft gemaakt. Maar Whitman zelf blijft onmogelik.
Vroeger, toen ik 18 was, las ik hem met de zekerheid hoofdpijn te zullen
krijgen. Nu, 18 jaar later, „begrijp" ik zonder veel moeite, maar mijn hele
wezen zet zich schrap; ik stap hier in en uit met de overtuiging dat deze man
niets met poezie uitstaande heeft, maar dan ook volstrekt niets; dat alle
mensen die in hem een dichter zien zich zwaar en stomp vergissen, Larbaud
helaas inbegrepen; dat dit alles is wat men wil: onverwerkte filosofie, preekmegalomanie, temperament, profetiese woede gepaard aan grafomanie, maar
nooit, nooit en nooit poezie.
0, Manhattan! Paumonok! 0, Leaves of Grass!
Bombasties, hysteries, autodidakties geraas!
0, Camerado! staak uw demokraties gebeuk, gebalk en gehlaas!
fic weet dat er mensen zijn met smaak, met literair gevoel en inzitht,
die dit snort verzen in alle oprechtheid genieten. Maar telkens weer ben ik
verwonderd als ik zoiets boor. Hugo, Whitman, Claudel,... maar Whitman
zeker het ergste van allemaal.
Het respekt van Larbaud is tekenend waar hij een van de mooiste regels
van Corbiere aanhaalt als zijnde zijn lelikste regel:

L'art ne me connait pas. le ne connais pas Part.
Hij heeft hier gelet op de waarheid ten opzichte van de kunst, en die
waarheid terecht minder dan half bevonden. Maar hij heeft helemaal de
waarheid vergeten ten opzichte van het karakter van Corbiere, dat in deze
regel gegeven wordt met het zuiverste akcent. Hij heeft dus zijn respekt
voor de literatuur boven zijn belangstelling voor de persoonlikheid laten
gaan, wat precies de „verkeerde" manier is om Corbiere te lezen, — zoals ik
waarschijnlik Whitman nooit „goed" lezen zal.
V. zei mij dat hij op een dag geprobeerd had een jongmeisje met voorbeelden uit te leggen wit poezie was; dat hij meende zijn voorbeelden voor-

treffelik gekozen te hebben, maar steeds minder duidelik werd — ook voor
zichzelf — naarmate hij er meer vond. — Wat ik alleen zeker weet, zei hij,
was dat wat zij voor poezie aanzag dat nu juist precies niet was. Maar ook
dat heb ik haar niet kunnen uitleggen.
— Wat hield zij voor poezie? vroeg ik.
— Le Lac van Lamartine; de ergste retorika.
Het wonderlike is dat honderden kenners Lamartine voor de meest
wezenlike dichter gehouden hebben die men zich denken kan. Voor V. was
het zomaar, vanzelfsprekend, retorika; voor mij, vreemd genoeg, volstrekt
niet te ontkennen als poezie, hoewel bijna altijd ongemeen vervelend. Maar
het is niet hetzelfde als bij Whitman, veel meer als bij de ellendig overladen
engelse poezie; ik voel toch heel goed waar de poezie zijn kan. Na het vertrek
van V. heb ik de Meditations weer ingekeken. Le Lac en Le Cmcifix zijn voor
mij vooral romantiese gravures; maar Le V allon is, in hetzelfde genre, al veel
meer een sfeer, en ik heb (door Welk toeval?) een werkelike smack voor
altans deze strofe:

Mais la nature est la qui t'invite et qui t'aime;
Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours:
Quand tout change pour toi, la nature est la meme,
Et le meme soled se leve sur tes fours. 1
Het is voor mij tegelijk vals en een beetje subliem. Maar er is meer; de
slotstrofe van Le Golfe de Baia doer mij opeens begrijpen hoe mooi dit
vroeger moet zijn geweest, toen het nog fris was:

Ainsi tout change, ainsi tout passe,
Ainsi nous-memes nous passons,
Hilas! sans laisser plus de trace
Que cette barque, oh nous glissons
Sur cette mer, oh tout s'efface.
Men proeft hier nog net wat er verfijnd en spontaan in was, onder de
banaliteit van woorden die nu in ieder provinciaal poezie-album moeten
voorkomen: Tout lasse, tout casse, tout passe... En men proeft het nog beter
als men het loon vernieuwen door Apollinaire:

Que lentement passent les heures
Comme passe un enterrement
Tu pleureras l'heure oh to pleures
Qui passera trop vitement
Comme passent toutes les heures.
I Ondanks de tweede regel, die men nemen moet met de wansmaak (voor ons gevoel) van de tijd. Zoals men in het prachtige Herdenking van Staring de regels moet
slikken : 0 zoet gelispel van dien mond, --, Wiens adem de eerste kus verslond ! (met die afschuwelike syntaxis, door een kwasi-subtiele verbuigings-n mogelik gemaakt).
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E. beweert altijd dat Het Boek van Ot en Sien een meesterwerk is, in de
eerste plants al omdat het hele eerste stuk in monosyllaben geschreven is,
verder omdat Jan Ligthart bepaald als voorloper beschouwd mag worden
van de moderne boeken (korte zinnetjes, tegenwoordige tijd, kinderachtigheid die voor kracht doorgaat) volgens de zogenaamde nieuwe zakelikheid.
Het schijnt dat sommige kinderen dit boek wel driemaal achtereen voorgelezen willen hebben, vooral het eerste stuk in monosyllaben. Kinderen, meent
E., zijn geraffineerde lezers, letten vaak meer op muziek en ritme dan op het
verhaal. Deze muziek moet dan een soort chinese muziek zijn; welbeschouwd
is Jan Ligthart misschien ook nog de geniale auteur van een chinese roman
in het nederlands.

Lijstje van boeken die als „enig meesterwerk" tevoorschijn springen uit
middelmatige auteurs:
Van de gebroeders Tharaud, La Maitresse Servante; van Pierre Benoit,
Mademoiselle de la Ferte; van 't Serstevens, Le Vagabond Sentimental; van
Rene Boylesve, La Leon d' Amour dans un Parc; van Gilbert' de Voisins, Le
Bar de la Fourche; van Claude Farrere, Les Civilises; enz. Het heeft niets te
maken met auteurs die steeds weer hetzelfde boek herhalen en waaruit men
dan eenmaal de „top-prestatie" haalt, want dit ene boek is meestal een uitzondering op de rest. Het heeft evenmin te maken met de z.g. „auteurs van
een boek", het is claarvan zelfs precies het tegengestelde: het ene boek van
typiese serie-auteurs.

De lang aangekondigde bloemlezing van dichters van de N. R. F. is
verschenen en geeft, als nagenoeg iedere bloemlezing, een topografies, d.w.z.
essentieel oppervlakkig beeld van de hedendaagse franse poEzie. In 1936
neemt al deze pazie, zo bij elkaar, zelfs een histories karakter aan. Men kept
nu al deze manieren van zich in pazie te uiten, al deze meer of minder
geheime talen, uitgevonden in doodsangst om met proza te worden verward.
Men staat hierna versteld nog zoveel verzen aan re treffen die, een beetje
anders gezet, alleen voor proza kunnen tdoorgaan, en zelfs voor een vrij pover
proza, om de waarheid te zeggen. De angst voor besmetting met proza heeft
de paten alleen geheimzinniger gemaakt, en een syntese van heel deze opbrengst zou neerkomen op een indeling in pythia's en profeten. Ik heb sinds
tijden het gevoel gehad, bij publikaties als Le Journal des Poetes bijv., van
een huis in te gaan waar uit alle kamers hetzelfde onverstaanbare taaltje
vloeit, zodat het er niet meer toe doet langs welke deur men komt en wie
daar achter woont. Een hele enkele maal schrikt men even op omdat het is
of men enige menselike woorden heeft opgevangen, maar de sprekende vogel
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is spoedig verdrongen door een ander die zich beter aan de heersende zeden
heeft weten aan te passen. De meeste dezer dichters moeten zo bewust geweten hebben dat alle werkelike poezie behoort tot het onzegbare, dat zij
misschien wel hun voorzorgen hebben genomen om vooral niets te zeggen.
In de bloemlezing van de N. R. F. is het gehalte uitzonderlik goed; inplaats van een aantal begaafde minores van ongeveer dezelfde kracht heeft
men hier duidelik het verschil tussen grote dichters en hele kleintjes. De
dreun van Walt Whitman ontbreekt in deze franse poezie geenszins, maar
heeft soms wonderlik charmante wendingen aangenomen, in het mineure
genre bijv. van Valery Larbaud. Als men in het rijm terechtkomt, zijn het
voornamelik Rimbaud en Mallarme die de toon aangeven; de tweede is
trouwens in eigen persoon onder deze N. R. F.-dichters opgenomen. Het zou
onbillik zijn te verlangen dat men van de grote dichters een goed beeld
kreeg in 5 of 6 verzen, van Mallarme, van Apollinaire staat hier dus te weinig; van anderen bepaald te veel; een enkele keer precies zoveel als men zou
willen hebben. Fragmenten als uit La Chanson du Mal-Aime en uit Pellerin's
Romance du Retour dienen alleen om de lezers lust te geven die verrukkelike
gedichten over te lezen of in hun geheel te leren kennen; men ziet niet goed
met welke andere bedoeling de bloemlezer die fragmenten ook zou hebben
gekozen.
Er is een inleiding van Valery, een van die typies-intelligente opstellen,
door deze grote intelligentie zo rijkelik op bestelling geleverd en waarmee
zijn 3 bundels Varigte gevuld werden, in tegenstelling met de uit persoonlike
behoefte ontstane notities in het genre van Rhumbs. Het betoog van Valery
richt zich hier, geserreerd en onontkoombaar, tegen alle elementen, biografiese en andere, die welbeschouwd niets uitstaande hebben met het al of niet
genieten, al of niet kennen, van poezie. Hier gekomen staat men hijgend
gespannen om te vernemen welk element dan wel onmisbaar is — en men
merkt dat men (met alle verkeerde kommentators) in een hoek gedreven
werd om de ontsnapping van Valery mogelik te maken. Hij is aan de gevolgen van zijn eigen pleidooi ontkomen, met het afscheidswoord dat het hier
de plaats niet was — in het aanzicht van zo verschillende soorten poezie —
om eigen inzichten ten beste te geven. De lezer mag zich met enig recht
bedot voelen, maar het zou niet voor zijn omgang met Valery pleiten als dit
hem beduusd het: de grote intelligenties hebben zo hun geheime valluiken.

R. de K., jong bretons dichter, in een katolieke kostschool opgevoed,
komt voor het eerst in Parijs en zegt overal: — Ik ben dichter en gek. —
Men denkt eerst dat hij het niet zal zijn, waar hij het zo zegt; weldra merkt
men dat hij niet heeft overdreven. Hij heeft een innemend gezicht maar van
de jezuietenschool een loerende manier van kijken overgehouden, schuin naar
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boven, met hangend hoofd. Maar hij heeft een prachtige jonge glimlach vol
witte tanden, en hij is al 25 maar ziet eruit als 18.
Over het algemeen vindt men hem gauw vermoeiend; hij praat haastig
en staart dan weer verlegen voor zich uit; hij is trouwens doodverlegen en
zegt tien keer: — 0, u moet me maar gewoon wegsturen als ik te veel ben. —
Hij beweert bijna niets gelezen te hebben en alles meteen te vergeten wat hij
leest; het is waar. Hij zegt: — 0, u moet mij nooit een opinie vragen! — en
het is waar. — Ik zal altijd volhouden, zegt hij, haastig, dat Goethe geen
minder groot dichter is dan Claudel. — Dan valt hij zich in de rede met een
hoge lach: — Ohoho, ik ken eigenlik maar twee gedichten van Goethe uit
een bloemlezing; ErlkOnig en nog een!
Hij wordt uitgenodigd in een familie waar men hem een taart aanbiedt.
.Het is een grote taart; hij weigert, maar blij ft tien minuten Lang buigingen
maken ervoor, als een Chinees voor een huisaltaar. Maar bij een andere familie, waar hij luncht, springs hij midden onder het eten op en vraagt of hij in
een andere kamer mag gaan, omdat hij dadelik een gedicht moet schrijven..
Men brengt hem in de enige andere kamer, die de slaapkamer is. Daarna
blij ft men aan tafel op hem wachten, men hoort hem zuchten, knarsetanden,,
maar hij komt niet terug. De gastheer moet naar zijn werk en durft niet gaan,
de gastvrouw wordt doodzenuwachtig, maar men wacht. Eindelik komt hij
terug, rood en hijgend, zegt dat het gedicht niet gelukt is, laat zich op de
sofa neer en valt er ongeveer in zwijm. De gastheer, die nu ver over tijd is,
loopt het huis uit; de gastvrouw, door een andere bezoeker geholpen, tracht
R. bij te brengen en geeft hem aspirine, maar hij kan geen aspirine silken
en het duurt een uur voor het gelukt is. Als hij dan weg is, dreigt de gastvrouw een toeval te krijgen.
Zodra hij een gedicht klaar heeft, typt hij het in vele exemplaren (hij
krijgt er nog maar steeds geen gedrukt) en brengt die rond bij alle mensen
die hij kent. — Laatst stond hij opeens in mijn kamer, zei: „Ik heb een gedicht geschreven!", legde het op tafel en vloog weg door de schoorsteen,
vertelde M.
Hij heeft een vriendin, getrouwde vrouw van 28 met 2 kinderen, en
spreekt over haar zonder ook maar te denken dat hij haar zou kunnen kompromitteren. — Ik denk spoedig te trouwen, zei hij tegen D.; als ik getrouwd
ben komt u ook eens bij mij, nietwaar? — Maar met wie gaat u trouwen? —
Met mijn vriendin; u weet wel, met die vrouw met 2 kinderen; o, ik ben dot
op kinderen, en het zal net zijn of ze van mij zelf zijn. — Maar gaat ze dan
scheiden? — 0 neen, maar ik heb altijd geluk; u zult zien, hij gaat spoedig
dood. — Wanneer denkt u dat hij doodgaat? — 0, deze zomer! — Maar...
hebt u het land aan hem? — Ik aan hem? Helemaal niet, hij is altijd aardigr
Hij vertelt dan nog dat hij feminist is; ja, de positie van de vrouw is iets
vreseliks, dat merkt hij aan zijn vriendin; verder heeft hij geen geld en kan
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geen werk vinden en zij heeft ook niet veel geld, maar toch zal hij binnenkort getrouwd zijn, dat komt zeker uit.
Een paar jaar geleden had hij een groot sukses kunnen hebben in sommige parijse kringen; nu heeft de krisis iedereen ernstiger gemaakt, wat ertoe
meewerkt dat men hem zo gauw vermoeiend vindt. Het is overigens onmogelik aan enige pose bij hem te denken, zo kinderlik is alles wat hij eruit
brengt. Aileen zijn verzen leest hij als een akteur van de Comedie Francaise.
Een maand nadat hij D. over zijn trouwplannen gesproken had, ontmoette hij E. en zei dat hij bij verschillende zieneressen geweest was, die hem
alien zowel politieke als literaire wereldroem voorspeld hadden, maar ook
ballingschap; en verder de dood van de man van zijn vriendin, die op een
kruispunt door een auto zou worden overreden. — En weet uw vriendin het
nu ook? vroeg E. — 0 ja. — En wat zegt ze ervan? — Ze wacht af. — (Het
lastige, zei E., is dat je er niet bij lachen mag.) Een ogenblik later zei hij
treurig: — Men heeft mij ook een groot ongeluk voorspeld, lets waar ik
tenminste erg op letten moet: als mijn vriendin een kind van mij krijgt, gaat
ze dood. Dus, nietwaar, nu is er voor mij geen geluk meer...

Met grote luciditeit heeft Leon Blum deze boeiende tegenstrijdigheid in
Stendhal aangetoond: een voortdurende strategie in het leven, op ontgoocheling berustend, en een tot het uiterste jong-gebleven verlangen naar geluk. —
Men leze daarna Blum's boek Du Manage, zo stendhaliaans soms van opzet
(de anekdoten, de spontane rangschikking ervan lijken geinspireerd op De
?Amour), en de zo volmaakt on-stendhaliaanse opvatting van het geluk —
het enige — dat men in het huwelik schijnt te mogen verwachten. De hele
teorie van Blum is die van iedere wijsgeworden burger: men moet eerst zijn
wilde haren verliezen, daarna is men rijp voor de toestand van het eigenlike
huwelik, die niets met lief de uitstaande heeft. Heel zijn originaliteit, als men
het nog zo noemen kan in 1936, bestaat erin dat hij ook de vrouw het voorafgaand verlies van wilde haren voorschrijft.
Men ziet met een oogopslag wat de gelukzoeker Stendhal hierop geantwoord zou hebben: dat hij iedere ongelukkige liefde verkiezen zou boven dit

huweliksgeluk.
Blum zegt trouwens idat hij zijn diagnose gesteld heeft op de meerderheid en niet op de uitzonderingen. Ik zei al dat het een burgerlik boek was;
zo ergens dan ziet men Stendhal Kier afkerig worden van „le bonheur du
plus grand nombre". En toch heeft Blum natuurlik gelijk gehad, en om zijn
taak zo op te vatten en in zijn diagnose zelf. Helaas voor hem en voor
iedereen.
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Valery Larbaud is met Leautaud de enige levende schrijver die ik ooit
behoefte had te leren kennen. Het schrijven van brieven aan beroemdheden
is nooit mijn genre geweest. Maar Bens, uit een hotel in Dijon, in 1924,
meen ik, heb ik een brief aan Larbaud geschreven, na een herlezing van.
Barnabooth; een „brief in de nacht", die ik met de nieuwe morgen verscheurde.
Mijn eerste ontmoeting met Larbaud had plaats in 1922, in Montmartre.
Ik had daar een vaste boekhandelaar, een kale man met een roodachtig kneveltje en bruuske uitvallen; men zei dat hij zo bruusk was omdat hij zich
cocu wist. Op een dag lag bij hem op tafel een herdruk van Barnabooth met
een rose „manchette" erom: Un jeune milliardaire sud-americain promene a

travers ?Europe sa milancolie (of zoiets), daarnaast een grof portretje van
een man met een panamahoed. Ik wantrouwde het boek, denkend met de een
of andere Prins Koekoek te doen te hebben; ik vroeg de boekhandelaar wat
het was. Hij keek er minachtend op neer, en met een van zijn uitvallen: —
J'en sais rien! C' pas vous, ca? — Hij bedoelde dat het portretje op mij leek,
wat ik later van anderen opnieuw te horen kreeg.
Een jaar later ongeveer kocht ik het boek, bijwijze van lokale lektuur,
in een winkel in Florence. J. D. las het Wicor mij, terwijl ik mijn dagen in
Quinto doorbracht; op een avond vroeg ik hem hoe het was en hij antwoordde: — Ik zeg niets, je moet het zelf maar uitvinden. — Toen ik het
begon te leven, was ik na enkele bladzij den veroverd, ik slaakte vreugdekreten en J. D. zei bedaard en wijs: — Dat dicht ik wel: je herkent er natuurlik jezelf in, en denkt dat het speciaal voor jou is geschreven. — Hoeveel
foto's met panamahoeden heb ik daarna in Italie niet van mij laten maken!
Ik schreef Larbaud en verscheurde mijn brief, maar bleef erop rekenen
hem te ontmoeten. Alleen, het leven was mij en hem een bizondere ontmoeting verschuldigd, meende ik, een ontmoeting buiten de literatuur, in buitengewone omstandigheden. Ik was jaloers op een artikel van Montherlant,
waarin zomaar, rustig, stond geopenbaard: ...un ecrivain que j'aime et

venere, M. Valery Larbaud...
In 1925 was ik met mijn ouders in Venetie; mijn exemplaar van Barnabooth had ik in vier losse cahiers laten binden met italiaans papier erom, en
ik las mijn ouders telkens een stuk emit voor, dat zij maar heel matig waardeerden. Met hen en met bij na al hun kennissen was het hetzelfde: zij zagen
de hoofdpersoon voor gek aan zodra hij zijn nieuwgekochte valiezen in de
Arno liet afdrijven. Om hen te straffen weigerde ik mee te gaan naar het
Lido; ik bleef .met Barnabooth op het terras van Florian (waar ik met mijn
vader een afschuwelike absinth had gedronken, die hij eindelik als die van
voor de oorlog herkend had). En op een avond, in de eetzaal van ons hotel,
wend ik beloond met een nieuwe ontmoeting: aan een tafeltje vlak naast het
onze zat een klein, gezet man, met een vriendelik gezicht en kalend hoof d,
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en tegenover hem een forse, rossige vrouw, met blanke huid en voile lippen,
de vrouw die Barnabooth zou hebben doen genieten van haar appetijt voor
rood vlees, een Florrie Bailey. Maar deze was onmiskenbaar een Francaise:
zij had een eindeloos verhaal voor de heer over een weggeraakt valies of
douane-geld dat zij niet wenste te betalen. — Ah, non! pourquoi-le-ferais-je?
Je serais folle alors! Pas?... — op het klassieke deuntje van de Francaise die
niet tevreden is maar zich in geen geval zal laten bedotten. Het leek mij
tduidelik dat het een grote kwestie van „denaro" voor de heer zou worden.
En hij keek naar haar met zachte geamuseerdheid, bescheiden en superieur
zonder een woord terug te zeggen; op al wat zij hem vroeg antwoordde hij
met korte gebaartjes, een armpje even in de lucht, een vluchtig uitspreiden
van alle vingers. Zijn gebarentaal had niets dan wedervragen. Ik was er zo
zeker van dat ik Larbaud gezien had, dat ik mij hem sindsdien altijd zó voorstelde.
Daarna leerde ik allerlei mensen kennen die hem kenden en beschrijvingen gaven. Ik zag verschillende portretten van hem, waaronder wonderlike, met snorren.
Na mijn vertaling van Le Pauvre Chemisier kwam ik met hem in kontakt op de gewoonste, de literaire wijze. Hij stuurde mij een boekje met
opdracht, ik deed iets dergelijks, wij wisselden een paar brieven (de eerste die
ik hem schreef uit Spa, meen ik, Juli '32). In '34, na een mislukte andere
afspraak, ontmoette ik hem eindelik in levende lijve, op een zomernamiddag
in het café Helvetia, rue de Medicis, tegenover het hek van het Luxembourg.
Ik, die gedacht had ,
hem bij Doney te ontmoeten. Ik was er precies op tijd en
ging op het terras zitten, met een zekere spijt dat ik niet me& ontroerd was
(elf jaar te laat, welbeschouwd, dit moment), maar na tien minuten ging ik
binnen kijken. In het la-achtige donkere vertrek stond een kleine man op, een
beetje gehinderd door zijn eigen tifeltje. Het was Larbaud zonder hoed, zoals
ik hem kende op de portretten door Sichel, door Becat, kleiner dan ik, kleiner
nog dan ik gedacht had. Hij vertelde mij een verhaal dat binnenkort verschijnen zou in Le Disque Vert, een verhaal waarvoor hij zich heel veel moeite
had gegeven, vooral om er in enkele woorden een kompleet portret in te
geven, zoals bij Sallustius. Het was hem gelukt, meende hij, om een vrouw
in dat verhaal weer te geven in een enkele zin; maar wat een moeite dan ook.
De titel was ontleend aan een sonnet — een zeer mooi sonnet — van Jorge
Manrique: Tan Callando, „zo stil"... — Ik zei: — zoals Calla, hombre, calla!
in Fermina Marquez? — maar ofschoon het duidelik was dat ik geen spaans
kende, zei hij mij het sonnet in zijn geheel. Hij liet mij een cahier zien vol
latijnse citaten, dat hij in de Biblioteek gevuld had. Ik wilde het gesprek
telkens naar Barnabooth trekken, hij naar de 17e eeuwse dichters, naar Sceve,
naar Brebeuf (die soms aan Baudelaire deed denken).
II( vroeg hem wat Dernieres Nouvelles d' Alabona zou zijn, en hij ant136

woordde zacht, als was hij er zelf niet zeker van: — Oh, ca, c'est monsieur
Barnabooth. — Hij sprak de naam uit met een lichte t, niet met een s-klank
in de th. — Krijgen we daarin ook over zijn vrouw te horen? vroeg ik. —
Zijn vrouw? — Ja, de juffrouw Yarza waarmee hij aan het eind van Barnabooth weggaat. — 0 ja; neen, daar zal hij niet veel van vertellen. Ik heb opgemerkt dat de mensen weinig over hun vrouwen praten. Ik weet overigens
niet precies waarom: de vreemdelingen misschien omdat ze hun vrouwen te
goed kennen; de Fransen waarschijnlik omdat ze bang zijn dat anderen hun
vrouwen beter kennen.
Ik vroeg hem waarom de N. R. F. zijn volledige werken niet in een behoorlike editie gaf (als die van Proust, Gide, Valery) : — 0 Gaston, zei hij,
van de direkteur sprekend, is een oud vriend van me. — Is dat een reden? —
N een, maar ik geloof dat hij wacht. — Op wat? Op een revolutie om de verkoop te bevorderen? — Neen, ik geloof gewoon op het „domaine public". —
Hij zei deze guitigheden op zachte toon, met een even schuin opkijken, als
een jongen die een grap maakt om geen standje te krijgen.
Wat mij vooral opviel waren zijn ogen, diepe groene ogen, zoals ik ze
bij hem niet verwacht had; die een beetje aan die van A. Roland Hoist deden
denken. En verder het broze en voorzichtige van zijn bewegingen; terwijl ik
naast hem zat was ik voortdurend bang hem te stoten.
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XIII

D., die geen grieks kent, probeert Pindarus te lezen in een franse vertaling, overigens bekroond door de Akademie, indertijd. Hij ontdekt, behalve
een straffe verveling door de gedichten zelf, in Pindarus het prototype van de
„poet laureate", van de gepatenteerde lofzanger. — Ik kan het zover brengen
dat ik mij kan voorstellen hoe de Grieken hebben zitten trillen bij al die toespelingen op bekende sagen, bij al die aangehaalde namen, bij de muziek van
dat alles; maar ik zou liegen als ik zei dat ik ook maar even gevoelig ben voor
een op die manier door de goden bezielde zanger.
A. C., die Pindarus in het grieks uit het hoofd kent, kijkt hem met fronsende welwillendheid aan en spreekt dan het machtwoord: — Men moet
Pindarus verstaan als men ook maar iets verstaan wil van de helleense gevoelswereld.
D. is even uit het veld geslagen; tenslotte, A. C. weet er meer van, veel
meer, oneindig meer, dan hij. Dan zegt hij: — Het is jou onwaardig om dergelijke eenzijdigheden te debiteren, vooral tegenover mij. Je weet even goed
als ik, dat wat je zegt onwaar is. Men kan wel op een andere manier tot de
Grieken doordringen dan door Pindarus alleen; het is nooit waar dat een zo
groot geheel maar een ingang heel t; en je weet heel goed dat je me probeert
te verpletteren met een manier-van-spreken en anders niet. Zeg dat er andere
manieren zijn om de Grieken te begrijpen, A. C., alsjeblieft.
A. C.: — Er zijn andere manieren om de Grieken te begrijpen, o D.!
Maar niet alles van de Grieken zal je begrijpen, als je Pindarus niet verstaat.
D.: — Ilc heb mij allang neergelegd bij de gedachte dat ik niet alles van
de Grieken zal begrijpen. Maar heb je ooit iemand ontmoet die alles van een
dergelijke materie had begrepen? Begrijp jij alles van de Grieken, A. C.?
A. C.: — Dat zal ik zeker nooit durven zeggen. Maar goed dan, je zult
een belangrijk stuk van de Grieken minder begrepen hebben als je Pindarus
niet verstaat.
D.: — Is het dan onmogelik voor mij om te denken dat Pindarus in het
Grieks mooier is dan wat ik hier lees? Is het zó moeilik om te begrijpen dat
men bijna altijd niets overhoudt bij vertaalde pazie? En als ik denk dat ik
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het, wanneer ik grieks kon lezen, nog lelik zou vinden, is het ondoenlik mij
voor te stellen dat de Grieken nu juist verzot waren op wat ik zo lelik vind?
A. C.: — Dat alles kan. Maar toch zal je op die manier nooit het rechte
begrijpen van de Grieken vinden, als ik mij niet vergis.
D.: — Ilc neem aan dat je je niet vergist. Maar is het heel erg als ik dan
een minder recht begrijpen van de Grieken heb? Zijn er niet vele manieren
van begrijpen?
A. C.: — Je wilt je alleen maar een idee vormen. Je denkt dat je iets
begrepen hebt, als je er een idee van hebt, helaas. Jouw idee over de Grieken
is je meer waard dan de Grieken zelf, dan de griekse Idee; daarom ben je zo
haastig; daarom tracht je je haastigheid sterk te maken door onstuimigheid.
— Amen, zegt D. De Grieken hebben je misschien geleerd mij zo goed
te begrijpen. Maar wat moet ik zeggen, A. C., om genade te vinden in je
ogen? Dat mijn hart bloedt omdat ik Pindarus niet lezen kan? Dat sindsdien
;een ongeneeslike wond in mijn hart is geslagen?

9 April. — Begin van de lente, wandeling naar het Pre Catelan door
een Bois de Boulogne dat charmant is en toch niets mooier dan het Haagse
Bos bijv., zeker heel wat minder mooi dan het Sonien-bos. Langs de boulevard d' Auteuil stilgehouden voor drie huizen. Het eerste: een ouderwets
frans herenhuis, stij1 Louis-Philippe, grijze stenen balkons, een verrukkelik
grasperk voor, en achter een boom een kind dat hardliep met een kom water,
rustig thuis in deze omgeving alsof er geen politiek was, geen Front Populaire en ,dreigende revoluties, alsof het volstrekt niet behoorde tot een familie
die zich noodzakelik „rijk gestolen" had. Tweede huis: welke gevoelige zonderling heeft het zo laten optrekken? modern en met de flank naar de straat
gekeerd als een slagschip, een paar pijpen links, een halfverborgen trap met
bordes, als in een decor voor Maeterlinck, rechts; als enige uitkijk in het
midden een kleine patrijspoort, bijna een keldergat, onder een koepel als een
helm van brons. Derde huis: een rijkgeworden negociant heeft dit laten omwerken, laten bijplakken, liever gezegd, tot deze monsterlikheid „dans le
gout arabe"; de gewone franse ramen onderstreept door blauwe tichels met
witte arabiese letters, het hoofdgebouw geflankeerd door twee kwasi-torens
van een rozig-paars, de voordeur haastig vertimmerd tot een kwasi-moorse
ingang, en alle muren versierd met kleurige figuren, zoals hij er misschien
op een reis naar het Alhambra heeft menen te zien, of op een zakentournee
naar Fez? En toch, met belasting vrij, zou men zelfs dit .huis niet weigeren;
men zou het zelfs zo laten; er alleen een uithangbord bij zetten, in kwasiarabiese letters ook, goud op groen: Au Turc Parvenu bijv. — met een epigraaf rechts onder, in heldere italieken: Fort comme un Turc.
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Hoe kan men in de literatuur zijn rol au serieux nemen, zolang men het
voorbeeld van enige ouderen tot zijn adienst heeft? Al wat eens echt was in
ons optreden verdwijnt; al wat vulgair was, overdreven, slogan-achtig, blij ft.
Het is al erg genoeg om door anderen onze overtuiging te zien vervalsen,
moeten wij dan werkelik nog persoonlik meewerken aan onze karikatuur?
Hier ziet men de grote leider: hij weet niets meer of van inspiratie of
gehalte, het ektoplasma van wat vroeger zijn talent was stroomt uit hem
zonder dat hij het meer tegenhouden kan; „hij is zijn eigen weduwnaar",
zegt een konkurrent van hem, dat is tevens: zijn eigen lijk, zijn eigen spook
en zijn eigen wassen beeld. Hij laat zich koesteren door de bewondering van
wat familie en getrouwen, even seniel als hij, die van woede splijten als men
eraan zou twijfelen dat iedere komma die hij zet niet even geniaal is als de
komma die voorging en die volgen zal. En het is niet eens lachwekkend;
eerder verbijsterend: een soort bewijs uit het ongerijmde, tragies als alles wat
tot de monsterlikheden behoort.
En hier is de grote onafhankelike: de man die over alles en iedereen
altijd zijn mening heeft gezegd, het tegenwicht voor alle geijkte reputaties.
Zijn verval is haast zieliger nog, en toch is ook hij alleen maar karikaturaal
geworden in zijn eigen lijn. Hij wends zijn laatste wrakke wapens aan om al
wat talentvol is in de grond te borers, als hij kan; daarnaast beschermt hij
een paar schrijvende juffrouwen die langzamerhand zijn huiskanarie's geworden zijn. Hij mummelt zijn protesten voort, en het enige wat zij met
grote wreedheid belichten is de intrinsieke poverheid van alles wat hij ooit
gebromd heeft of geprotesteerd. Dit altans heeft de grote leider zich bespaard. 1

Als men alle gedichten van Perk uitgeeft en anders schikt dan Kloos
het deed, als men dan ook nog kennis van zijn brieven neemt, als men tenslotte zijn invloed laat gelden op Kloos,... dan blijkt langzamerhand dat
Perk een heel wat belangrijker en genialer persoonlikheid was dan de laatste.
Misschien heeft hij zelfs het hele programma van ' 80 overgeleverd aan Kloos,
die het alleen maar heeft uitgewerkt.
Het is mogelik. Als men de leeftijd in aanmerking neemt waarop Perk
stierf en de tijd waarin hij schreef, is een zekere genialiteit hem zeker niet
te ontzeggen. Ik heb (door Indie) het voorrecht gehad hem te ontmoeten in
de juiste volgorde, na Beets en Da Costa, niet na Kloos en Gorier; hij verscheen mij toen als de personifikatie van de jonge pazie. Ik heb uit die dagen
een grote sympatie voor hem overgehouden, reden waarom grapjes op zijn
„vlasbaard", zijn „burgermanswijsheden", enz. mij nooit erg amuseerden.
1 Ik heb in het eerste geval aan Willem Kloos, in het tweede aan Frans Coenen
gedacht.
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Wat zou Perk geworden zijn als hij had voortgeleefd: een betere Verwey of
alleen maar de grootste konkurrent van Helene Swarth? het is niet te zeggen
en misschien goddank. Zoals hij reilt en zeilt kan men best aannemen dat
hij briljanter, minder verliteratuurd, sympatieker was, in een woord, dan zijn
vriend of ex-vriend Kloos. Maar wat verder?
Al wat men van zijn werk kent, schrijft mij B., komt overeen met zijn
persoonlikheid, terwijl men het beste werk van Kloos (van het andere spreken
wij liever niet) steeds meer gaat zien als losstaand van de zijne. — Het lijkt
mij een wonderlike opvatting: aan de ene kant het genot om dat heerlike
kloppen van werk en persoonlikheid, aan de andere een opzij gelegd probleem, dat juist oneindig boeiender had kunnen zijn. Want hoe men deze
persoonlikheids-verschillen ook beoordeelt, hier liggen de resultaten, de
verzen van de jonge Kloos, niet z6veel ouder toch dan de jonge Perk, en onvergelijkelik superieur als pazie. Wat mij dan gaat interesseren, is niet hoe
Perk met zijn kunst overeenkomt, maar welk verband er te leggen is, te leggen
moet zijn, tussen de persoonlikheid en het werk van Kloos.
Ook als de invloed van Perk bewezen is, doer het er, bij deze resultaten,
weinig toe. Perk was 22 toen hij stied, Kloos 26 toen hij reeds enkele van
zijn beste verzen publiceerde 1 . War Perk geschreven zou hebben als hij
vier jaar ouder geworden was, behoort tot de supposities; dat Kloos zijn
superieur dichterschap realiseerde zonder hulp van Perk, is een feit. De manier waarop Kloos met Perk's nalatenschap is omgesprongen moet „onverantwoordelik" zijn geweest (Greebe e.a.). De maniakken van het laatste ms.
en de volstrekt juiste volgorde (manie a la Verwey) hebben volkomen gelijk
als zij op eindelik een ontkloosde Perk aandringen. Laat iemand in godsnaam
spoedig deze ware Perk uitgeven, om van al het gemuggezift en geinsinueer
of te zijn. Dat Perk, als die bundel verschenen zal zijn, een grocer dither zal
lijken, is een illuzie die men aan de maniakken gunnen moet. En Here, wat
een lokaal drama is deze klozenperkse historie!

Jacques Perk tot polemiese geesten (nagelaten sonnet in De Nieuwe
Gids van 1894):

'Vat zijn wij menschen toch verfijnde dieren,
Als eigen-liefde 't merk is van het beest:
'Vie met ons all van .smack is en van geest
Dien hooren we ons met „lieve vriend" versieren.
1 De verzen die Kloos op zijn 22e publiceerde in Astrea (1881), nu nrs. 70, 71, 72,
73 van Verzen I, en een jaar later: nu nrs. 76, 77, zijn ongetwijfeld „perkiaans", maar
in De Nieuwe Gids (1885) staan reeds de tegenwoordige nrs. 1, 2, 3, 4, 6, waarvan 1, 2
en 6 altans reeds uitstijgen boven alles wat Perk schreef en zo „kloosiaans" zijn als de
Kloos-verdediger maar wensen kan.
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Wien minnen 114, wien eeren wij het meest?
Wien vlechten wij het heist de roem-laurieren?
Wie denkt en doet en wil als wj.Wij vieren
Wie 't fiinst geschoeid is, maar op Onze leest.
En moeten
mijn vriend, zfin als de lieden,
Die steeds op wie niet zoo als zij zijn, zjn verstoord,
En slechts zich-zelve in andren hulde bieden?
laten vrj wat is beperkt, ontvlieden:
Open uw hart opdat het word' bekoord
Door al wat schoon en goed is, in zijn soort.
Antwoord van mij (1936):
O zeker, vriend, laat ons vooral begrijpen
Dat Schoonheid zelfs aan Soort gebonden is:
Geen honger slikt zelfs d'allerschoonste kris,
De schoonste kaas laat niet tot kris zich slifpen.
Wij kunnen slechts ons eigen wijsje pijpen
En zij het hunne, maar hij is gewis
Het edelst mensch, die aan eigen gemis
Elk ander proeft en in zijn geest laat riipen.
Want is de weerld door kijven en door keffen
Ooit uitgestegen tot een stouter sfeer?
En zijn wij menschen, zoo wij niet beseffen
Dat zij als wij, ach! leven maar e'en keer?
Uw vorschend woord voert mij tot wijsheid weer:
Door Mildheid slechts kan elk zich overtreffen!
Tweede zang:
En, vriend, moeten wij voorts ook niet bedenken
Dat, als wij schelden, dit is zonder recht?
Zij vinden ons, als wij hen, even slecht,
Met even veel recht zouden zij ons krenken.
Door domme waan en woede laat zich wenken
Wie in zich-zelf niet ieder pleit beslecht:
Zich-zelf beheerschen, is niet zijn geknecht,
Maar zich in waarde en eigen-waarde drenken!
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0! laat ons streven naar het wijdst verstand
En toch onze angels wieden, want wij deren
Ons-zelven meer dan anderen en leeren:
Wijsheid gewordt ons niet door andrer schand.
Gevloekt de dampen van de polemiek,
Die 't hoofd onklaar maakt, en de lever ziek!
Een derde zang, schoon volstrekt niet onmogelik, wordt om de wetten
van de zelfbeheersing weggelaten.

Bij toeval Feuilles tombees in handen gekregen, van Boylesve. Wat een
sympatieke man, al behoort hij tot de muzikale zielen, al is zijn stijl in overeenstemming met zijn baard en het hele fin-de-siecle-karakter van zijn generatie, „bourgeois" bij uitstek, zoals dat nu heet, en zonder sociale strekking.
Ik heb altijd een voorkeur gehad voor dit soon intieme notities, maar die
voorkeur werd hier niet teleurgesteld. Natuurlik, hij is geen denker, hij heeft
geen bliksemende inzichten; maar hij zegt gevoelige, fijne, vaak juiste dingen;
het doet denken aan het journaal van Gide, niet als Gide op zijn allerbest is
misschien, maar beter dan Gide in zijn mindere ogenblikken.
Het kan zijn dat ik dit boekje genoten heb als kontrast met de tijd:
Rijnland door Hitler bezet, de Abessyniers werkelik verpletterd; komt er
oorlog of geen oorlog? — men zou haast weddenschappen gaan sluiten met
dezelfde infame kinderachtigheid waarop men in Amerika gewed heeft op
Bruno Hauptmann in de elektriese stoel of niet. Hier in Parijs spreekt men
over niets meer dan de verkiezingen. Men moet partij kiezen, manen ook de
intellektuelen van Vigilance; ook zij beginnen het liedje te zingen van „wie
niet met ons is, is tegen ons". Goed, ik ben met jullie; ik kies partij; en laat
me nu met rust. Een tijdje geleden durfde ik Barnabooth niet meer herlezen,
leek mij die vrijheid haast immoreel, nu geniet ik haast van de zachte Boylesve als van een verboden vrucht. Tweemaal achtereen ontving ik dezer
dagen een schrijven om een gedicht in te sturen van sociale strekking, voor
een 1 Mei-bundel; briefjes met als aanhef: „Geachte Geestverwant". Ik heb
geantwoord dat ik in geen tijden poezie geschreven heb, en dat wat ik nog
hebben mocht zeker niet sociaal is, eerder anti-sociaal.
In een bespreking van Het Land van Herkomst uit een studentenblad
las ik dat het boek de student-recensent verveeld had, terwijl hij zich nooit
verveelde bij de krant. Dit onthullende woord zegt alles: welk een gelukkige inborst moet die knaap hebben, welk een smack gepaard aan verantwoordelikheidsgevoel (natuurlik) en bezonken oordeel! Ik daarentegen heb
van Januari tot April mijn klassieken opgefrist: de komplete Ilias en Odyssee
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selezen, de komplete Herodotus en Eschylus, niet alleen am de inhoud zelf,
maar om het verrukkelike tegenwicht juist voor de krant. Die herlevende
oudheid tegen het levende heden, dat daarnaast scheen in te slapen: Xerxes
tegen Hitler, Laval en Eden weggeruimd door Solon.
Gisteren de prognostiek aangehoord van H.: — Binnen 11/2 jaar heeft
Japan waarschijnlik de oorlog verklaard aan Rusland. Komt er oorlog, dan
wordt Japan verpletterd; geen mens bij de franse generale staf twij felt
daaraan; tenminste nil., want 3 jaar geleden zou het heel wat antlers geweest
zijn! Dan, waarschijnlik, aanval van Duitsland op Rusland. Kan Rusland ook
daartegenop, dan zal het Westen wel proberen rustig te blijven. Verliest
Rusland, dan zie ik Frankrijk en Engeland optrekken tegen Duitsland: de
evenwichtspolitiek van Engeland, nietwaar?... Enfin, niemand weet er iets
van, maar zo kin het.
0, snert, snert en snert! Denk aan een veld met lang gran, waarin je als
kind gelegen hebt; met kruidje-roer-me-nieten ander je vingers die zich als
oogleden sloten; aan een rivier met caramelbruin water daar vlak naast; aan
een perk met krokussen en oleanders; aan de werkelike betekenis die een
puthaak voor je had, een kom vol regenwater, het kiezel waarmee je probeerde te knikkeren als je geen knikkers had. Naar de pomp met al die
hervormers, die partijtoeters, die haat-en-moed-blazers, die mensheidsmaniakken, die ongehoorde ijdeltuiten van „wir-zeggers, die verdwaasde knoeivirtuozen van de politieke aktie, met hun spreektoestellen en hun leugenkrant! Als de vriendelike Boylesve dan geen groot denker is, en geen groot
schrijver ook, — geen Marx en geen Tolstoi, etc., — wat een verkwikkende
vriendelikheid na de sociale blaaskaken die men nu van alle kanten gehoord
heeft. Wat een zoet gemurmel als van een beek, na al de trompetsignalen
van opstaan en nog eens opstaan voor de sociale strijd.
Dit Feuilles tomb ges is voor Frankrijk een boekje in mineur. In het
werk van Boylesve zelfs is het een toegift, een zij-licht dat men heeft laten
schijnen na de dood van de auteur. Maar men vergelijke het eens bij het
weloverwogen werk van een van Onze muzikale zielen, de Sprokkelingen van
R. van Genderen Stott Men kan dan zien wat het precies betekent als men
van iemand zegt dat hij flink vulgair is in zijn krampachtig-nagestreefde clistinktie. Ik heb zelden zulke b 8tises naast zulke afgetrapte waarheden gelegen
over Flaubert, Chateaubriand, Nietzsche en iedereen, zulke ijverig gestyleerde
allemanswijsheid die men in iedere inleiding voor een schoolbloemlezing
vinden kan, als in deze Sprokkelingen waar de vaderlandse kritiek weer eens
zo gesimponeerd door was. Wat een Hollander voor een blijk van innerlike
beschaving aanziet, is 9 op de 10 keer een vergulde knol voor een citroen.
Schrijf met een bepaald vernis en de hollandse recensent zal het herkennen,
zich gelukkig prijzend dat hij deze op-slag-te-herkennen beschaving prijzen kan.
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Alleen de „sociale gerichtheid" springt zo mogelik nog makkeliker in
het oog, is nog prijzenswaardiger, in deze tijd. „Een kunst die zich niet afwendt van de eigen tijd", zoals de hulponderwijzer zegt; of, als hij beeldend
is aangelegd: „Een kunst die niet met de rug naar de eigen tijd toe gaat
staan". Vergeleken bij 99 % van die kunst zijn de Sprokkelingen altans genoegelike lektuur: als men heel veel turf gegeten heeft, let men niet meer
op de kwaliteit van de beschuit. De sociale auteurs zouden het dan ook graag
zover brengen dat men door de smaak van de turf vergat wat beschuit ooit
geweest is, en zelfs dat men zoiets maken kan. Turf als voedsel, waarom geen
turf als dessert?

Van twee verschillende kanten op een dag gehoord, dat Trotsky als
schrijver eigenlik een provinciaal is. Ik heb mij de verdere dag afgevraagd
wat dit woord betekenen kon. Voor de ene, F., is het nogal duidelik: hij
bedoelt dat Trotsky niet behoort tot de muzikale zielen, tot de intellektuelen
die met veel delikate gebaren kleine wijsheden suggereren van niets, tot de
„gekultiveerde geesten", onverschillig welke verder hun waarde ook moge
zijn; kortom, Trotsky is geen Proust en ook geen Charles Du Bos. Voor de
tweede, A. C., is het moeiliker: hij immers ziet Trotsky vooral als historikus;
bovendien heeft hij hem persoonlik gekend. Er was altijd iets van de „coq
du village" in Trotsky, zei hij; en zijn kultuur was indrukwekkend, maar toch
haastig bij elkaar geraapt. zijn geschiedenis van de russiese revolutie is, dokumentair en onpartij dig gesproken, een heel stuk minder, volgens A. C.,
dan de geschiedenis van het bolsjewisme verwerkt in de Stalin van Boris
Soewarin. Het is mogelik, en toch zegt dit alles niets; hoe meer men erover
nadenkt, hoe meer de kritiek juist lijkt, hoe minder zeggend.
Multatuli is een provinciaal, op deze manier gezien, naast een „fijne
geest" als bijv. Huizinga. Dit neemt niet weg dat in intensiteit, in menselike
waarde, in kracht van uitdrukking en zelfs in werkelike intelligentie, een
paar Huizinga's opeengestapeld geen halve Multatuli vormen. Bovendien,
vergeleken bij een Spengler, zelfs bij een Benda, is Huizinga juist de provinciaal; een fijne provinciaal, zeker (dit is trouwens een veel voorkomend
type), maar een provinciaal. Het woord wil niets zeggen, dan wanneer men
het nader omschrij ft en precies aangeeft waartegenover men het stelt. De
juiste tegenstelling van provinciaal is niet kosmopoliet, zoals de spreker
schijnt to suggereren, maar stedeling. En zelfs kosmopoliet biedt op zichzelf
geen voldoende garantie. Een Huxley, een Drieu la Rochelle, gezien als
typiese stedelingen of als typiese kosmopolieten, zijn toch „poor stuff" vergeleken bij een werkelik-intense persoonlikheid. Een Trotsky en een Multatuli zijn dan koningen onder de provincialen, zoals men kleine ambtenaar,
kapper of auto-prol onder de stedelingen kan zijn.
10
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Eind April. — Aangetrokken door zijn notities, de roman Mon Amour
gelezen van Boylesve, door Charles Du Bos aangeprezen als ongeveer zijn
verborgen meesterwerk, sterker, als le seal chef d'oeuvre, peut-titre, du roman-journal. Bevonden dat het onzegbaar is van gladde en toch stuntelige
poverheid. Dit is — in het delikate soort dan -- precies wat de haagse bourgeoisie van voor de oorlog verstond onder „een franse roman". Deze schimmige ik, die verliefd wordt op een schimmige verlaten vrouw, die aan het
eind tot haar teruggekeerde schim van een slechte man terugkeert, hoe onvergelijkelik rijker is dit banale gegeven behandeld door Couperus in een typiese
roman, een roman-roman, als Langs Lijnen van GeleidelUkheid. Ik zal dus
nooit afleren nieuwsgierig te worden naar onbekende boeken en boekjes,
waarover iedere ,deduktie vooruit scheen te kunnen vaststellen dat het prullen
moesten zijn; ik zal telkens weer „mijn tijd daaraan verliezen", zoals dat
heet, en zoals het ongetwijfeld is. Tenzij ik denk te leren, te profiteren van
het voorbeeld van hoe-het-niet-moet? — Het kan zeker nuttig zijn, zegt M.,
maar er is ook een gevaar aan verbonden: als je te veel van zulke boeken leest
ga je ongemerkt tevreden zijn met wat je maken kunt om dat te overtreffen.
Je spant je toch beter in, als je let op Stendhal of Dostojevsky...
Het is dat niet alleen. Met al mijn polemiese instinkten onclervind ik
telkens weer de behoefte om te zien of ik geen ongelijk heb, om het ernstig
te proberen met een voor mijn gevoel geklasseerd prulschrijver, om weer eens
een boek in te kijken van De Meester, van Emmy van Lokhorst, zelfs van
Anna van Gogh-Kaulbach. Na 5, na 10 bladzijden komt clan meestal de
verpletterende zekerheid dat het nog heel wat erger is dan ik dacht. Maar het
is niet om die zekerheid te verwerven dat ik begonnen ben; ik begin altijd
met de grootste eerlikheid.
Dezer dagen ook Schaduw der Bergen gelezen, de tot dusver enige
roman van Anthonie Donker, in de beide lezingen, de dikke eerste, de dunnere herziene. Behalve een zekere moderne banaliteit in het procede van korte
zinnen en onverzettelik tegenwoordige tijd, is dit boek over het algemeen
zeer behoorlik geschreven, vol kleine literaire vondstjes en fijnigheden, en
de bekorte druk is herzien met een feilloze smaak. Het pleit misschien niet
voor de schrijver dat hij een tekst van 422 bladzijiden wist terug te brengen
tot 288, maar hij heeft het werkelik weten te doen zonder dat het boek er
jets bij verloor aan inhoud, terwiji het er zeker bij won aan stijl. Maar als
men dit gezegd heeft, wat een pijnlik onbenul tegenover het leven, tegenover
zijn personages en het drama van zijn personages in deze hopeloos-hollands
gebleven auteur. Men kan er weer de oppervlakkigheid, de menselike ongeborenheid aan toetsen van een z.g. ernstige, beschouwende geest. Het voorbeeld van Der Zauherberg heeft Donker voor ogen gestaan, maar zijn werkelike leermeesters waren Feuchtwanger en Vicky Baum. Hij heeft het gebracht tot de vlijtige zeur-zakelikheid van de eerste, en in zogeheten mensen146

kennis en kennis van de tijd is hij bepaald nog een stuk minder dan de
tweede. De iiberlegenheit van Vicky Baum zou nog een paar femmes du
monde kunnen bedriegen, die van Donker is werkelik al te onnozel, zowel
in de ogenblikken waarop hij zijn kleinere poppetjes hanteert als wanneer hij
zichzelf in de persoon van de heer Miner schrap zet. Dit boek is niet zomaar
een prul: het is het literair uitstekend verantwoorde maakwerk van iemand
die van het leven griezelig weinig geleerd moet hebben en dus niets te
zeggen heeft 1.
Als derde onthulling in deze rij een boek dat eens beroemd was: Monsieur de Camors van Octave Feuillet. Leon Blum bijv. spreekt erover als over
een roman van betekenis, met zelfs iets stendhaliaans erin; anderen, die
Feuillet belachelik vinden om zijn Rune Homme Pauvre, behandelen Camors
als een gedistingeerde uitzondering in zijn produktie. En dit boek nu is
boeiend. Het is overigens weer zo grof in zijn distinktie als maar enigszins
mogelik; het bulkt van de goedkope effekten en de slechte smaak (de slechte
smaak die van zichzelf niets vermoedt en zich voor hoog gedistingeerd aanziet) ; en de hoofdpersoon is een libertijn die — bij alle verschillen door demode bepaald — precies op de hoogte staat van een libertijn van Vicky Baum..
Een schrijver als Georges Ohnet, zei mij eens M., is een serieuze Dekobra,,
zijn meesterwerk (waarin „gedacht" werd!) is Le Docteur Rameau. Een:
boek als M. de Canzors is precies even goedkoop. En met dat al is de hoofdipersoon — de gemene man die toch eigenlik zo'n goed fond had — op de
hoogte gebracht van de wetenschap van alle romans met een dergelijke held
die eraan vooraf waren gegaan: Camors is de syntetiese vulgarisatie van Nerciat's Monrose, van Valmont, van Adolphe, van de held van La Confession
d'un Enfant du Siecle, van alles wat men wil zonder dat er sprake hoeft te
zijn van Stendhal. Als iemand in Holland een precies gelijkwaardige figuur
zou moeten maken voor onze tijd, en met dezelfde kietelende ernst, dan gaf
ik een goede kans aan J. Otten, schepper van de „ik" van Bed en W'ereld.
Voor deze vergelijkende waardebepalingen bijv. is slechte lektuur van veel
nut. Het niet genoeg omgaan met slechte lektuur heeft van de Donkers en.
Costers zulke kinderachtige kritici gemaakt.

I Het is natuurlik mogelik ditzelfde „taktvoller", „akademieser" te zeggen, net ze'
onaangenaam voor Donker maar op een toon die mijzelf sympatieker zou doen lijken.
Welnu, hollandse lezer, ik, Du Perron, verdom het.
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XIV

Teddy en Polly, die al lang geen vakantie gehad hebben (menen zij), gaan
op reis en kiezen de Cote d'Azur. Teddy is er 9 jaar geleden voor het laatst,
en Polly is er nog nooit geweest.
Zij zien eerst Dijon, waar zij in een hotel gaan dat Teddy van vroeger
kent. Polly vindt Dijon mooi, maar toch niet om er te wonen. Zij bezichtigen
het museum: een vermoeiende wandeling door drie verdiepingen, voor maar
enkele goede stukken. Polly weet, uit haar gidsje, dat de beelden van Claus
Sluter het mooiste zijn in het museum; Teddy vindt dat men ook naar de
beelden van de dijonnese beeldhouwer Rude moet kijken, maar Polly weet al
van tevoren hoe lelik die moeten zijn en men laat ze links liggen.
Lyon heeft niets dan de Rhone. En restaurants. Verder na 8 uur
's avonds seen vrijwel uitgestorven stad, met in de cafes niets dan akelig
burgerlike mensen. Het schijnt dat de verborgenheden van Lyon zeer pikant
zijn, meent Teddy te weten; dat gebeurt meer met typiese besloten kringen
van burgerlike mensen. Polly wil Villeurbane zien, de arbeiderswijk die
mooier moet zijn dan Moskou. Ditmaal zegt Teddy dat hij op sde briefkaarten
al zien kan hoe het emit ziet: d.w.z. als een tentoonstellingsterrein. Lyon
heeft verder, om Parijs niet te moeten benij den, een Notre Dame en een
Eiffeltoren, beide op Fourviêre, d.w.z. zo hoog op een heuvel gezet, dat men
ze uit de verte naast elkaar ziet staan zonder lust te hebben ze van dichterbij
te bekijken.
Avignon. Ha waait er afschuwelik, en Petrarca heeft zich daar al over
beklaagd, lezen zij in het gidsje. De brug van Sint-Benêzet houdt te vroeg
op, vindt Polly, die niet tot aan het eind durft 'open. In het huisje op het
midden van de brug, waar de muren volgekrast staan met namen (waaronder
natuurlik die van vele Hollanders), vindt Teddy een speciaal hoekje helemaal
schoon, waar hij met een vulpen hun namen zet. Polly is woedend als ze het
hoort en wil teruggaan om het weer uit te vegen; Teddy zegt dat hij het toch
maar niet gedaan heeft, maar hij denkt: „Als wij over tien jaar daar terugkomen, misschien ieder alleen, wat zal er dan in ons omgaan als die namen
daar nog staan"... Avignon is vol smalle straatjes; ook geen stad om er te
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wonen. Het Paleis van de pauzen is zeer de moeite waard en het plein .daarv66r, met het beeld van le brave Crillon als dat van Jan Pietersz. Coen te
Batavia, bepaald indrukwekkend. Op een ander pleintje, vlak daarbij, drie
smerige kotten, waarop staat: Le Moulin Rouge — Le Chat Noir (de kat
staat er niet als woord maar als beeld) — Tabarin. Wat een konkurrentie met
Parijs, ook hier! Maar alvorens de trein te nemen, krijgen Teddy en Polly
in een klein restaurant de verrukkelikste olijven ,die zij ooit hebben gegeten.
Aix-en-Provence. Een lief stadje, misschien zelfs om er te wonen, maar
wel wat veel toeristen-auto's. Van Aix gaan zij met zo'n auto naar Nice. In
de buurt van St. Raphael is de grond, zijn de rotsen die in de blauwe zee
steken, zo rood, dat het landschap een parodie lijkt van de vreselikste schilderijen. Polly vindt het toch we! mooi, maar na Teddy's verachtelike uitbarstingen durft zij het niet te zeggen. Zij neemt haar revanche in Nice, waar
zij alles even banaal en lelik vindt, en onuitstaanbaar door de huizen. De
hele Cite d'Azur lijkt Polly volgebouwd: wat heeft men aan zo'n zee, en
waar is hier gras om op te gaan liggen? Zij gaan naar Villefranche: negen
jaar geleden ging er een trammetje, maar Teddy kan het niet meer vinden.
Het is vervangen door autobussen. Teddy kankert over dit lawaaiige vervoermiddel en vertedert zich over het verdwenen trammetje; wat Polly bespottelik vindt en oudeheer-achtig. Zij hebben een eindeloos gesprek erover. In
Villefranche kan Teddy niets meer terugvinden, omdat alles wat er nog open
was in die negen jaar is volgebouwd. Polly krijgt dus wel gelijk, vindt de
Mont Boron een kaal armoeiig bergje en wit naar Cagnes, waar ze veel goeds
van gehoord heeft. Met nog een autobus gaat men naar Cagnes.
Cagnes is al even volgebouwd als de rest. — alike lelike banlieuehuizen! zegt Polly, die wel zou kunnen huilen. Is dit nu die Cote d'Azur waar
zoveel moois van verteld wordt? En de mensen die je hier kunt zien, zijn
toch zeker allemaal van het soort dat je elders zou verfoeien! — Er is ook
nog een oud Cagnes op de top van de heuvel; dit is schilderachtig; te schilderachtig: een nest van mislukte hollandse en engelse artiesten, van lesbiennes
en dergelijken. Op een monsterlik villa-tje heeft een originele geest gezet:
Ca me suffit (nog origineler geesten spellen Sam Suffy): Teddy schrijft
eronder: Bravo! Zij komen doodmoe in het hotel terug en gaan de volgende
dag naar Hyeres.
Hier kunnen zij eindelik met de omgeving genoegen nemen. Het strand
lijkt er nog op een strand, het oude Hyeres, het quartier Chateaubriand zijn
bekoorlik; er zijn kaktussen en er is gras. Zij gaan in een bootje naar PortCros, waar Polly haar hart kan ophalen aan de bomen, al is daar niet erg veel
gras en al is er niet veel „molligheid" in het landschap. De drie dagen dat
zij nog in Hyeres kunnen blijven, brengt Polly door met het betreuren van
de vijf dagen die zij aan het verdere reizen verdaan hebben. Reizen is heerlik,
maar zij moesten ook zo erg rusten, en zij hadden maar acht dagen.
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8 Mei. — De abessijnse oorlog is over: de italiaanse troepen zijn AddisAbeba binnengetrokken. Alle generaals op wie men gerekend had: ras Desta,
ras Nasiboe, de negus zelf, alles is versnipperd en gevlucht. En dat ondanks
zoveel heldenmoed: voortdurend overstrooid door tonnen springstoffen.
ledere oorlog van nu, zeggen de kenners, wordt beslecht door de vliegtuigen.
Alle grote mogenheden beren tegen elkaar op dat zij de sterkste luchtvloot
hebben ter wereld.
Wat zou ik willen als ik een grout uitvinder was? Een toestel uitvinden
dat met genadeloze preciesheid elk vliegtuig dat ook maar even zichtbaar was
naar beneden haalde. Het hele aspekt van de oorlog zou er weer door veranderen, alle moderne bewapening opeens verouderd zijn geworden.

Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat geen
schrijver van een autobiografie een zelfportret kan maken. Altans niet een
zelfportret dat een volledige en getrouwe weergave van zijn „ik" zou zijn.
Het „ik" is overgeleverd aan alle toevalligheden, bestaat uit een reeks van
niet of nauweliks-geordende „staten", het is altijd alleen van buiten gezien
Een personage. De autobiograaf is verplicht om, zodra hij zijn leven verhaalt,
een personage te geven. Dit personage wordt altijd bepaald door de kijk die
de autobiograaf erop heeft, .d.w.z. door zijn heden. En dit heden zelf — en
laat zich allerminst op dezelfde wijze beschrijven.
het „ik" van dit heden
Het „ik" van het verleden laat zich gemakkelik, soms natuurlikerwijs,
zien als een personage; het „ik" van het heden op dezelfde manier beschrijyen is alleen mogelik door een romanciersvervorming bij uitstek, dus op het
oneerlike af, wanneer men pretendeert zichzelf zo waar mogelik weer te
geven. Het kontrast van het heden met het verleden, de noodzakelike vervalsing van beide, de onvermijdelike menging van de twee vervalsingen,
geven een onjuist beeld, hoe dan ook, zonder dat dit met eerlikheid of oneerlikheid van de schrijver te maken heeft. Ik veronderstel iemand met een
maximum van zelfkritiek en onderscheidingsvermogen, niet een mytomaan
of een exhibitionist. Natuurlik heeft dit alles ook niets te maken met het
beeld dat de lezer zich Loch vormen kan uit het bock in kwestie; de lezer kan
zich een beeld van het „ik" van ieder schrijver vormen, en uit alles: uit zijn
landschapsbeschrijvingen, zijn ritme en woordkeus, zijn punktuatie en de
keus van zijn eigennamen.
Ook als de autobiograaf geen zelfportret vermag te geven, kan hij volmaakt eerlik zijn. In deze eerlikheid is opgenomen: het verzwijgen of vermommen van details (betreffende derden bijv.) die er in het verband van
de autobiografie weinig toe doen. Als de autobiograaf pretendeerde ook op
dit gebied alles te zeggen, zou hij geen onthullingen meer geven over zich150

zelf maar over al zijn kennissen, d.w.z. dat zijn eerlikheid, bij
zich verplicht zou kunnen zien tot het schrijven van 10 delen.
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kennissen,

D., die een opmerking over Marx geplaatst heeft, wordt door H. tot de
orde geroepen omdat hij te weinig van Marx heeft gelezen. Het oeuvre van
Marx, zegt H., is een ongemeen rijk oeuvre, van zeker wel 30 delen. D. heeft
zelfs nooit helemaal Das Ka petal gelezen en mag er dus helemaal niet over
praten.
D. zegt: — Ik ben er wel toe gedwongen door iedereen die er nu over
praat. Als iedereen die over Marx praatte hem werkelik kompleet moest
hebben gelezen, zou bijna niemand er meer over mogen praten. Maar je hebt
gelijk: ik ben inkompetent. En ik heb lust om de lof van de algehele inkompetentie te zingen. De mensen die met nadruk zeggen dat zij op een bepaald
gebied niet kompetent zijn, zeggen dat alleen om met des te meer nadruk te
doen uitkomen hoezeer zij het we! zijn op een ander gebied; maar als men
het goed nagaat, zijn zij het op geen van beide. Ik ben, als je wilt, op elk
gebied inkompetent, en belij d het gaarne.
H.: — Je zou in ieder geval beter naar een ander kunnen luisteren op
het gebied Marx.
D.: — Neen, want niets zegt mij dat de interpretatie van die kompetente andere de mijne zou zijn. Een bestrijder van Marx zegt me niets, omdat
hij tegen Marx is; een marxist zegt me even weinig, omdat hij door Marx
overtuigd is. Als ik Marx zelf in alle hoeken en gaten ging lezen...
H.: — Zou je ook marxist zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat men
Marx volledig ging bestuderen zonder marxist te worden. Al was het dan
misschien zonder het te weten.
D.: — Ik wil mijn vrijheid behouden. Die tenminste van niet te worden
ingedeeld. En wat je me nu zegt, zou je net zo goed kunnen zeggen over het
katolicisme. Als ik alle katolieke denkers ging bestuderen, zou ik misschien
even onvermijdelik „thomist" worden als je nu voorspelt dat ik „marxist"
zou worden.
H.: — Neen, ik zou dat niet zeggen omdat ik niet veronderstel dat je
de mogelikheid in je hebt om katoliek te worden. Marx zou je je eigen tijd
beter doen begrijpen.
D.: — Dat is dan gewoon een Coeval, een kwestie van mode. Als de interpretatie van de wereld door Marx mij nu nog bruikbaar lijkt, en die door
Thomas niet meer, wil dat niet zeggen clat ik niet weten zou dat ik, achter
Marx aan denkende, tOch evenmin de waarheid weten zou als achter een
ander.
H.: — De waarheid bestaat niet; er zijn alleen maar waarheden. Men
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kan zelfs niet zeggen dat de ene waarheid de andere weerlegt, in het abstrakte. Tegenspreekt, ja. Weerlegt, neen. Je moet dus kiezen, ook als je zelf
wilt denken. Men denkt toch altijd vanaf een vorig denken; ook als je een
geniaal denker was zou de gedachte van Marx je alleen maar vooruit kunnen
brengen.
D.: — Ilc word geremd door het besef dat Marx ook gedepasseerd kan
worden; dat hij het zelfs grotendeels al is. Ilc zou hem dus alleen kiezen als
hij mij sympatiek was. Maar daar wringt hem de schoen: hij is mij antipatiek;
zijn stiji, zijn karakter, ongeveer iedere bladzij idie ik van hem heb gelezen.
H.: — Wat wil „antipatiek" in godsnaam hier zeggen? Je kunt je over
de intelligentie van Marx niet beklagen.
D.: — Marx „intelligent" noemen lijkt mij al onzin. Het is een „formidabele geest", niet een „intelligentie". Maar je begrijpt mij niet als je niet
begrepen hebt dat ik je nu alles gezegd heb door hem antipatiek te noemen.
H. begrijpt het inderdaad niet en D. begrijpt zichzelf nu eerst uitstekend.
H. zegt dat D. als een „artiest" redeneert, en D. aanvaardt deze definitie
niet, die hem om allerlei redenen faciel en onjuist lijkt. Zij verlaten elkaar
met het gevoel dat zij nog van alles zouden kunnen zeggen, maar dat zij
elkaar op 'het gebied Marx toch niets meer zouden kunnen bijbrengen.

Bij een overzicht van de nieuwe nederlandse letteren, in menig opzicht
beter dan soortgelijke overzichten, word ik telkens gestoord door opmerkingen als: Die deed als Balzac, Die meer als Zola en Die meer als Goncourt,
terwijl die Ander met Flaubert moet worden vergeleken. Het is wschl. nodig
zulke dingen te zeggen als men aan een nederlandse literatuur wil — of
moet — doen geloven. Maar als men juist wilde zijn, zou men moeten
zeggen: Die is onze Henri Bordeaux, Die onze Rene Bazin, Die nog wat
grotesker dan Jean Lombard (ik denk aan Querido), en die Ander kan men
nog niet met Jean Rameau vergelijken.
Men kan een auteur als Van Deyssel met J.-K. Huysmans vergelijken:
eenzelfde splitsing in naturalisme en stijl-akrobatiek, in geknotte mensenkennis en wat misvormde kultuur; men kan niet zeggen dat Van Deyssel
meer te zeggen had, maar ook niet minder. Maar onze literatuurhistorikus
zou hem naast „de grootste franse schrijvers" willen zetten. Couperus is
iemand die een Paul Bourget in iedere zak heeft zitten, maar dat hij een uitzondering is in onze literatuur, iets essentieel anders dan de Robbersen en
De Meesters, is iets wat onze historikus, in het licht van zijn gekonstrueerd
wereldje, niet zomaar kan beseffen. En hoezeer Multatuli in dit verband
alles overschittert, is een waarheid die hem bijna, met zijn hele vak mee, zou
te niet doen, en waar hij zich uiteraard dus wel tegen moet verzetten.
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Vijftien jaar na hen in Indio verlatente hebben, zie ik in Frankrijk de
Louchins terug. Hij, Fransman (Morvandiau), was heel jong naar Indio gegaan: hij was toen een knappe jongen met stalend-rose wangen, waarom hij
„Blos" genoemd werd. Zij, levendig en heel knap ook, Indies meisje: een
van de weinigen die het werkelik verdienden in Europa te worden opgevoed.
Zij naderen beiden nu de 50; zij is betrekkelik weinig veranderd; hij enorm
geworden, en, met zijn baskenpet op of met zijn bijna helemaal grijs haar,
een zo ander type dan de man die ik gekend heb, dat ik eigenlik alleen zijn
glijdend frans-indies hollands heb om mij naar vroeger te orienteren.
Na hard werken hebben zij genoeg verdiend om in een kleine villa van
hun rente te leven. Hij is in Indio van alles geweest: planter, handelsreiziger;
zij heeft van alles „mee aangepakt", een bloemenhandel gehad o.a.; tenslotte
hadden zij een zaak overgenomen, die meteen prachtig was gegaan, een zaak
van allerlei artikelen in slangen- en krokodillen-huiden, opgezette slangen en
krokodillen inbegrepen. Een andere Fransman, naar Batavia gekomen als
looier van de schoenenwinkel Roussel, had opgemerkt dat de krokodillen in
de rivier achter het huis op het leer-afval afkwamen: het plan kwam in hem
op de krokodillen te vangen en hun huid ook te looien; later werden de
slangen eraan toegevoegd, die op Batavia niet te vinden waren en dus van
buiten moesten worden besteld.
Op een avond, vertelt zij, zat zij alleen thuis toen een karrevoerder
kwam aankondigen dat hij enige manden met levende slangen moest afleveren. Zij zei dat zij geen plaats had en hoeveel slangen er wel waren. —
Vijfhonderd. — En de man stand erop alles of te leveren, want hij kon er
niet mee terugrijden. Zij liet toen de 500 slangen in de keuken opsluiten.
Dat was de eerste keer; langzamerhand werd het een gewoonte. Als de
tijd ervoor gekomen was werden de beesten op het achtererf doodgeslagen.
In de buurt mocht men niet weten dat dit gebeurde, en hun huis stond tussen
een drukkerij en een hotel. Af en toe ontsnapte een slang, zodat een van de
drukkers op een dag een prachtig opgerolde in een zetraam had gevonden.
En Bens — dat was het grootste avontuur — waren zes pythons uit de keuken
ontsnapt; 's morgens vroeg was zij door de baboe wakker geroepen: de pythons hadden de deur opengekregen, als opgesloten katten, en waren ervan
door. Gelukkig waren het boom-pythons die op het voorerf meteen in een
boom waren gekropen. Deze boom stond half op het erf van het hotel, maar
met veel voorzichtigheid wisten de koelies er vijf terug te vangen. De 6e
kwam enige dagen later terecht: door een beer in zijn huis gevonden. Deze
beer wilde dat men de huid zou looien, maar zei erbij: — Het is een prachtige
slang en hij kan niet van hier zijn, zou de eigenaar hem niet kunnen opeisen?
— Louchin, die volstrekt niet zeggen wilde dat hij meer van die eigenaar
afwist, zei: — Dat lijkt mij niet waarschijnlik. Laat mij hem maar voor u
looien.
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De klanten waren zonderling: er waren er die met een heel klein krokodillenhuidje kwamen en woedend werden als zij hoorden dat daar niet drie
tassen uit konden. Vooral de dames hadden altijd gehoord dat zulke huiden
erg elasties waren. — De firma was later overal bekend, zei hij; ze noemden
ons Lou Tsjin.
In een kast in hun zitkamer zie ik nog verschillende opgezette exemplaren, o. a. een kleine krokodil, recht overeind op zijn staart gezet, met open
bek. — Daar heb ik veel kritiek op gehad, zegt hij; ze zeiden allemaal: „Een
krokodil staat toch nooit zo." II( zei dan maar: „Wat? Dan hebt u niet goed
gekeken. Bij mij staan ze allemaal zo." — Het was ook hier de kunst tegen
de kopie van het leven.

Er zijn in deze tijd voortdurend ,diskussies gaande over de tegenstelling
massa—eenzaamheid, als positie voor de kunstenaar. Er zijn natuurlik ook
mensen die altijd weer tot de diepte willen gaan waar de tegenstellingen
samenvloeien, die met recht betogen dat geen kunstenaar ooit werkelik eenzaam is geweest, dat de werkelik eenzame niet schrijven zou (of wat voor
kunst dan ook maken), enz.; als men dat beaamd heeft merkt men dat de
tegenstelling tech bestaat. Nietzsche, heeft M. t. B. terecht aangestipt, is een
even zuiver als in de grond onjuist voorbeeld van de eenzame man. Men
heeft de tegenstelling Romain Rolland—Mallarme, en Jef Last—A. Roland
Hoist. Vanuit kunstenaarsoogpunt beschouwd, geldt maar een ding, dunkt
mij: de kwaliteit. Het is volslagen zonder belang wanneer, door een politieke
of andere aktualiteit, een middelmatig kunstenaar van zijn massa-positie
profiteert.
En toch: vast staat niets — men kan zich ook van deze waarheid niet
genoeg overtuigen. De revanche die de betere kunstenaar in de toekomst zou
moeten krijgen, hangt ook of van politieke vormen, „beschavingen" en dergelijice, het „eeuwig-menselike" is ook zeer relatief. Hier krijgen de lieden
gemakkelik gelijk, die gewend zijn hele eeuwen to doorvliegen, die niet meteen ontwapend zijn als men hun het latere sukses voorhoudt van een Baudelaire, of zelfs van een Greco. Het hele duel tussen de twee manieren van
kunstenaar-zijn wordt dus ook hier, in laatste instantie, d.w.z. in zijn eenvoudigste vorm, teruggebracht tot een wedden op de korte of de lange baan.

Iemand wiens historiese kijk hem telkens parten speelt, — die daardoor
de eenvoudigste waarheden niet meer zien kan en geen stap kan doen van
het ene onderwerp naar het andere zonder alle hoeken to hebben bezocht van
het „kader", enz., — zei mij .dat de kunst van Ehrenburg, alles wel-be-
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schouwd, in de sovjetliteratuur de plaats innam van die van Roger Martin
du Gard in de „burgerlik" franse. Waar het kunstenaarschap van Martin du
Gard doorslaand superieur is voor wie maar even onderscheiden kan, hoeft
men een vergelijking als deze alleen maar histories te situeren am te kunnen
toegeven ,dat zij juist is: immers, zij zegt au fond niet dat Ehrenburg de gelijke is van Martin du Gard, zij konstateert langs een omweg dat de sovjetliteratuur in kwaliteit inferieur is aan de „burgerlike" (die dan ook weer
een zoveel oudere beschaving achter zich heeft, enz.). Het is maar hoe men
al deze lichtelik-vervalsende opstellingen verstaat.
Ehrenburg met zijn geromanceerde journalistiek van explikateur-vansovjet-toestanden zal eens gekonsulteerd worden, ongeveer als de Spectatorschrijvers (Addison of bij ons Van Effen) door de historiese geesten die zich
interesseren voor een bepaald tijdvak. Waarom ook niet? tenslotte is dit ook
nu zijn grootste troef. Natuurlik, geeft mijn historiese tegenspreker toe,
Ehrenburg is geen Fielding, en geen Balzac; maar een Spectator-auteur zijn
is ook wat. Het is maar weer zoals men het neemt: immers, men zegt niet dat
kopergeld geen waarde heeft als men weigert het voor goud aan te nemen.
En mijn tegenspreker is iemand die op een ander ogenblik met de grootste
verachting kan zeggen: — Nu ja, een dokumentaire waarde heeft tenslotte
alles wel: zelfs Ohnet en Dekobra! — (Ik zeg hiermee niet dat Ehrenburg
niet beter is dan Dekobra; een beetje beter, immers veel ernstiger, is het
zeker wel..)
Allerlei russiese auteurs, alien ook histories aangelegd, begrijpen evenmin, beet het, dat een zo welingelicht en intelligent man als Ehrenburg niet
inderdaad betere boeken schrij ft. — Alweer de omweg die de kortste stap
onmogelik maakt: dit niet „begrijpen" komt erop neer dat zij niet verklaren
kunnen waarom Ehrenburg grof, oppervlakkig, vaal of op welke wijze dan
ook ontoereikend is als talent. Als schrijvende persoonlikheid, wanneer men.
„talent" weer niet het juiste woord vindt. Er valt over alle woorden te redekavelen, net zolang tot de hele diskussie verzandt; dat waar het op neerkomt
is toch een kinderlik-eenvoudige waarheid: men kan een zeer goed journalist
zijn en een gering schrijver, en men hoeft, om dit laatste van Ehrenburg vast
te stellen, bepaald geen tegenstellingen te zoeken onder de grootsten, geen
grepen te doen naar Tolstoi' s en Balzacs, met veel modester auteurs, maar
van talent en kwaliteit (voor het redekavelen zie boven) komt men er net zo
goed, en zelfs beter, d.w.z. op een duideliker plaatsbepalende manier. Bijv.
met Roger Martin du Gard, hierboven door mijn tegenspreker zelf in het
geding gebracht.

De roman-in-brieven van Marsman en Vestdijk, Heden ik, morgen gij,
is een van de aardigste boeken die als spel in onze literatuur verschenen zijn.
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Des te meer valt daarom de groteske ernst op waarmee Albert Heiman zich
beijvert om alles op te sommen wat hier een vlotte ontwikkeling in het verhaal
belemmert. Had men een verhaal vlot willen vertellen, men zou zeker niet
dwaas genoeg zijn geweest om het in brieven te doen; en deze vooraf gesupposeerde dwaasheid waar Helman zelf dupe van is, doet hem als „inzinkingen" sinjaleren wat door de schrijvers vanzelfsprekend in hun spel werd opgenomen. Een geheel andere vraag is of Helman zich verenigen kan met wit
hem als zogenaamde uitweidingen geboden wordt: de spaanse reisnotities van
Rudolf Snellen (Marsman) bijvoorbeeld. Maar het was al even onintelligent,
te veronderstellen dat deze spaanse notities toevallig hier benut werden; een
goed kritikus had moeten veronderstellen dat een der twee briefschrijvers
inderdaad door Spanje reisde, wat dan ook het geval was. Een aantal verkeerde supposities en de belachelike ernst altijd waarmee men mislukt heet
wat niet aan de eigen (altijd o zo ernstige) eisen beantwoordt, zo werkt men
bij ons aan een kritiek. De roman-in-brieven is ouderwets en vervelend, stelt
de kritikus Helman vast; geen ogenblik komt in hem op, na te gaan in welk
opzicht deze brievenroman uit onze tijd zou kunnen verschillen van de
meestal reeds aardig verwijderde voorbeelden (zoals bijv. Ter Braak heeft
gedaan). Marsman en Vestdijk hebben zich in menig opzicht voortreffelik
van hun opgave gekweten: Vestdijk door, ondanks de regels van dit spel,
nauweliks minder te zijn dan in zijn verhalen en romans, terwijl men bij
Marsman, van wie zijn werk volgt zoals men het zou moeten doen als men
zo'n ernstig kritikus is, hier een nieuwe faze kan nagaan van het boeiendste
schouwspel dat hij, technies gesproken, heeft geleverd: de verovering, door
deze „prominente dichter" zoals Heiman hem noemt, van een eigen romankunst. Men heeft, altijd technies gesproken, het aandeel van Marsman in dit
bock maar te leggen naast zijn vorige romanproeven (Vera en De dood van
Angele Degroux) om te zien hoe hij, langzaam maar zeker, zijn doel nadert.
Er is meer kunstenaarschap en meer menselike waarde in deze langzame verovering dan in alle vlotte romans van een stuk of wat van onze „geboden"
romanciers, de nieuwste niet uitgezonderd.
Heden ik, morgen gjj, als ernstige roman genomen, zou niets zijn dan
kitsch. Het is de Onemstigheid, het spel, van het bock, dat en boeit en zichzeif boven de kitsch verheft, boven de ernstige kitsch van Vicky Baum bijv.,
of van Den Doolaard. Maar op deze manier, met dit soort okkulte grappen
komt men, meent Helman, onherroepelik bij Lord Lister terecht, ondanks
alle kwaliteit van schriftuur. Geenszins, en alweer verkeerd geredeneerd, alweer zeer Onliterair en zeer Onkrities geoordeeld: immers zonder een bepaalde
afwezigheid van literaire kwaliteit (die overigens misschien de charme van
de Lord Listers uitmaakt) komt men daar nooit terecht, niet onherroepelik
en niet voorwaardelik.
Zij die, Heden ik, morgen gj lezend, geloof zouden slaan aan deze ok156

kulte historie, zijn waarschijnlik idioot. Maar het is even onwaarschijnlik dat
dit gebeuren zou, als dat de lezer van laat-ons-maar-weer-zeggen Lord Lister,
die daaraan missohien wel in zekere mate gelooft, dit boek met plezier lezen
zou. Voor de gelover-in-kitsch is dit boek wellicht even vervelend als voor
de gelover-in-alleen-maar-ernstige-romans. Men moet weten wat spel is, in
de literatuur, en men moet al intelligent genoeg zijn, niet alleen om een spel
Bade te slaan, maar om dit spel te zien ontstaan, de spelers langzamerhand
hun verhouding tot elkaar te zien vinden, elkaar beter te zien bestrij den en
Loch aanvullen, de goede zetten toe te juichen en de vergissingen met een
welwillende glimlach te noteren, om als lezer de juiste verhouding te vinden
tot dit boek. Anders leze men Top Naeff of Scharten-Antink, De Dolle Dictator of Orient-Express.
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XV

Juni '36. — Gedurende de stakingen lees ik Sorel; voor mij een soort strafwerk, opgelegd door „deze tijd". Sorel lijkt van een sympatieker natuur dan
Marx, hoewel ongetwijfeld minder geniaal. Hij zegt dat hij, geen partijman
zijnde, alles bestuderen wil en dat men dit overlopen van zijn belangstelling
verkeerdelik aanziet voor overlopen naar een andere partij; deze redenering
lijkt volkomen juist. Hij meent verder dat men om sommige bewegingen te
kunnen begrijpen, niet er in, maar er buiten moet staan, dus ongeveer als
bevestiging van het spreekwoord ,,de beste stuurlui staan aan wal". Het kan
zijn dat hij vanuit zijn standpunt ook hierin gelijk heeft. Hij schrij ft zwaar
en tenslotte vrij slecht. In zijn Reflexions fur la Violence gaat het erom telkens uit te leggen dat „geweld" in een bizondere zin moet worden opgevat:
die van „geweld van de arbeidersklasse" tegen „kracht van de bourgeoisie";
op dit geweld dat eigenlik geen- geweld is, en dat uit-en-treure de vorm van
algemene staking schijnt te moeten aannemen, is 's mans hoop eindeloos gevestigd. Alleen zó zal de arbeidersklasse overwinnen, anders vervalt men in
pourparlers, in diplomatenwerk van bemiddelaars, waarin de socialisten zo
sterk zijn, en hier bestrijdt hij — op een zware, weinig briljante manier, maar
hij zal wel weer gelijk hebben — Jaures. De stakingen van het ogenblik
,zouden waarschijnlik zijn goedkeuring wegdragen en de regering van Leon
Blum allerminst; Blum trouwens is uit de school van Jaures.
Met hoeveel „begrijpen" ik Sorel ook tracht te lezen, zijn redenering als
hij het over de overwinnende arbeidersklasse heeft, doer mij soms lachen. Zijn_
eigenaardig geweld moet deze klasse namelik toch brengen tot een „napoleontiese overwinning", en dit soort overwinningen schijnt gepaard te gaan
met heel veel edelmoedigheid. Sorel verwerpt ergens een redenering van
Renan, omdat die hem beinvloed lijkt door Renan's moeder, die een superieure vrouw was, maar zoiets is een bijkomstigheid. Sorel, die de grootste
kritiek heeft op de Terreur van de Franse Revolutie, op de Robespierres die
direkt weer vervielen in oude, inkwisitoriale en ancien-regime-achtige opvattingen van rechtspraak en recht, stelt alles op de edelmoedigheid van het
overwinnende proletariaat, een edelmoedigheid die men nog voor het eersc
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bewezen moet zien. Dat het overwinnende proletariaat de Terreur van de
Robespierres weleens kon hebben beinvioed, komt schijnbaar niet in hem op.
Wel krijgt men het kinderachtige getuigenis aangevoerd van een kolonel Lafaille, volgens wie wreedheden in de spaanse oorlogen van Napoleon nook
begaan werden door soldaten, enregimentes depuis un certain temps et ayant
pris les mceurs propres a la guerre (). Dit als garantie voor edelmoedigheid
bij „napoleontiese overwinning". Het boek van Sorel vertoont de volgende
opdracht: A la mimoire de la compagne de ma jeunesse je dlylie ce livre tout
inspire par son esprit. Zijn vrouw was uit de volksklasse, en een gelijksoortig
geval als hij aan Renan verwijt moet zich hebben voorgedaan: zijn vrouw zal
zeer edelmoedig zijn geweest.
Bovendien, zodra men met krijgsplannen aankomt, moet men op zijn
minst geloven aan een goed resultaat.

Bij de tentoonstelling van Gros in het Petit Palais. (Deze militaire
stukken worden het publiek weer voorgezet, met het oog op de komende
oorlog waarschijnlik; men moet het zelfvertrouwen van de natie steunen met
alle middelen die men heeft.)
Gros heeft Napoleon vele malen geschilderd. Hij was een van de eersten
om naar Italiè te gaan en generaal Bonaparte te vragen voor hem te zitten,
maar Bonaparte was ongemeen roerig en Gros dankte het aan Josephine toen
hij een iets rustiger seance verkreeg, omdat zij, naar de legende wil, de held
op haar schoot lies poseren. Behalve een tekerting die in profiel een zeer goed
beeld geeft van de magere jongeman met het haar in „honden-oren", verkreeg Gros aldus de voorstudie voor zijn Bonaparte op de brug van Arcola,
die een van zijn beste schilderijen is en een van de veroverendste portretten
die er van Napoleon bestaan. Het definitieve, uitgewerkte portret (dat van
Versailles) is veel minder warm, minder lyries en minder levend dan deze
voorstudie; het is daar of ha vlees zelf verkoeld is. Detail: de stijl van de

voorstudie doet denken aan het portret van Rimbaud in de Coin de Table
van Fantin-Latour, waarvoor het model ook alleen maar in de haast wilde
poseren; maar de uitdrukking van Bonaparte is vurig, terwijl Rimbaud hypokriet zoetelik kijkt.
Na deze twee schilderijen maakte Gros er drie andere van Bonaparte:
een als generaal te paard, met een hoof d dat duidelik te groot Iijkt voor ha
tengere lichaam; een als konsul te paard, in volmaakt dezelfde houding, maar
groter en in geheel ander koloriet, in rode inplaats van blauwe uniform, met
bruin inplaats van gepoederd haar, en met een denkbeeldige wapenschouw,
aangegeven door de aanwezigheid van twee grenadiers tegen de rechterkant
van de lijst. Het derde als konsul, nogmaals in het rood, staande bij een tafel,
en zoveel meer geflatteerd nog dan de konsul te paard, dat Bonaparte hier
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weeig wordt van Lamartiniaans beau-garconnisme. De lijnen van het gezicht,
de stand van het hoofd op de romp, de gezichtshoek van waaruit het genomen
werd, zijn op deze viff portretten identiek; het enige verschil is dat Gros zijn
model meer likt naarmate hij in rang stijgt. Op het volgende portret, waar
Napoleon al keizer is en het gezicht anders werd genomen — bijna geheel
en face, — begint alle uitdrukking te verdwijnen: het is een niet onknap
hoofd dat men nu ziet, wat onwezenlik, en dat opgedrukt lijkt door een te
nauw sluitend militair kraagje.
Bonaparte als generaal vindt men nog op de beroemde kompositie Les
Pestiferês de Jaffa, die Delacroix zozeer inspireerde en die bij moest dragen
tot de legende van Bonaparte's geloof in zijn ster, want men ziet hem met
onbewogen gelaat de pestbuil van een zieke soldaat bevingeren, terwiji achter
hem Bessiêres (dit schijnt een wraakneming van Gros te zijn) zich een zakdoek voor de neus houdt. Deze door Bonaparte aanvaarde verheerliking (in
werkelikheid schijnt zijn fatalisme zich bepaald te hebben tot een haastig
door het hospitaal stappen, waarbij hij voortdurend met een karwats tegen
zijn laarzen sloeg) werd voorafgegaan door een andere opvatting, waarvan
alleen de voorschets bestaat omdat de verheerliking hier aan Bonaparte zelf
mishaagde. Men ziet daarop de held een naakte pestlijder innig tegen zich
aandrukken en half wegdragen half wegslepen, men begrijpt niet goed met
welke menswaardige voornemens; de geneesheer protesteert dan ook tegen
een zo nutteloos ingrijpen.
Op de andere komposities, waarop Napoleon als keizer voorkomt: de
Ontmoeting met Frans II na Austerlitz, de Kapitulatie van Madrid, de Slag
van Wagram, en zelfs de imposante Slag van Eylau, die tot Gros' meesterstukken behoort, ziet men het gezicht steeds effener worden, een glad, wezenloos hoofd van was of van porselein. Aileen bij Eylau — Napoleon roept
bier uit: Si tous les roil de la terre pouvaient contempler un pared spectacle,
ils seraient moins avides de guerres et de conquetesi — valt een teateruitdrukking waar te nemen, maar dan een zoals slechts een zeer vulgair akteur
zou hebben geproduceerd. Van later ook (retrospektief geschilderd dus) is
de slechte kompositie Bonaparte bij de slag van de Pyramiden, waarop de
wezenloosheid van de keizer op het gezicht van de generaal schijnt terug te
vallen, die hier niets meer heeft van de held van Arcola en alles van iedere
jongeman met een uniform uit bijv. de boeken van P. J. Andriessen. Het is
een mysterie of Gros goed gezien heeft, dan wel of hij in zijn zorg om vleiend
te schilderen zijn held voor het nageslacht een slechte dienst heeft bewezen,
maar amusant is zeker de verzuchting van lieden als de heer Escholier dat
Napoleon aan Gros het monopolie had moeten geven van zijn beeltenissen.
Op al de doeken van veldslagen, uit deze tijd, overheerst de meest banale heroiese opvatting: die van de „pompier" naar de Ilias. Dat Napoleon
de Achilles bii uitnemendheid was, spreekt vanzelf, maar een Achilles blijkt
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overal onmisbaar. Op de Slag van Aboukir ziet men Murat de rol vervullen;
het stuk is zeer onrustig en ondanks zijn middelpunt wat uitmiddelpuntig,
maar het heeft meer geluk gehad dan het Gevecht bjj Nazareth, waarop Junot
de rol had en die daarom op een gegeven ogenblik weer mishaagde aan
Bonaparte, altijd bizonder groot van ziel in dergelijke aangelegenheden.

Het eerste optreden van kunstenaars schept een vreemde sfeer: men
speelt dan soldaatje, ieder is een held in afwachting ,dat hij het bewijzen zal.
A. en B. zien zichzelf en elkaar voor grote lichten aan; deden zij het niet, zij
zouden misschien helemaal niet schijnen. Zij zêggen het ook van elkaar: „Hoe
meer ik van jou zeg dat je een groot man bent, hoe meer kans er is dat je
het wordt; hoe meer kans erop is dat ik, je vriend, het ook ben." Er wordt
veel in de lucht geschermd, omdat er sfeer moet worden gemaakt; en voorwaar, dit schermen maakt sfeer, en in die sfeer worden werken gemaakt.
Zij die deze tijd niet hebben meegemaakt, hebben iets verloren. Zij die
in deze tijd wapenbroeders zijn geweest, hebben altijd iets gemeen: de droom,
de illuzie. Het zoetste is, eraan terug te denken als men later, hoewel verschillend geworden en uit elkaar gegaan, inderdaad de belofte gehouden
heeft die men in die sfeer zo rijkelik gaf. (Een tijdschrift met jeugdwerk van
een halfdozijn latere goede schrijvers is vol van deze poezie.) Maar ook als
de enen de anderen verre gaan overtreffen in betekenis en in talent, als de
verhoudingen geheel anders uitkomen dan de „eerste wapenen" schenen aan
te wijzen, dan nog hebben alien deze droom met elkaar gemeen, ook later,
of juist later, en ook zij die afgevallen zijn, die verraden hebben of te zwak
bleken aan werkelik talent.
Ik bedacht dit bij het herlezen van de eerste kritiese bundels van Marsman (De Anatomische Les, De Lamp van Diogenes). Men voege daarbij —
geheel in dezelfde geest zoniet in dezelfde stijl, — de kritieken uit diezelfde
tijd van Binnendijk, van Engelman. Het beste, het echtst klinkende trompetgeschal, bij alle vergissingen, bij alle overdrijving, is dat van Marsman;
daarom alleen verdienen deze kritieken te „blijven", zoals dat heet. Een opstel als dat van Marsman over Gerard Bruning is, nuchter gelezen, voor mij
altans, bijna 100 % kolder, maar als zodanig erkend, als getuigenis van een
jeugd en van een tijd, hoe echt.
Als men nil de namen achter elkaar zet van die strijders uit Gets en
Vrije Bladen: de hevig overschatte Van den Bergh, en Van Wessem, Kelk,
Hendrik de Vries, Marsman en Slauerhoff, Engelman, Houwink, Scholte,
Binnendijk, en Campert, Groenevelt, Van Klinkenberg, en dan weer Den
Doolaard, Helman, Theun de Vries... dan heeft men de afgezakten, de opgeschotenen, de weggekwijnden, de kommercieel gewordenen; degenen voor

wie literatuur en literatuur en zelfbevestiging in de hoogste zin is gebleven,
en degenen voor wie literatuur een vak is geworden, een maatschappelike
funktie of een geknot kamerplantje om of en toe te strelen (muziek uit de
bladeren van een palmpje onder de lamp), of helemaal niets dan een herinnering en een zaak van anderen. Maar zij hebben hun eerste droom gemeen,
ook als zij denken erop neer te zien.
Voor Ter Braak en mij bijv., die zowat „onszelf geworden waren"
(fraaie term) toen wij Forum oprichtten, was deze sfeer al veel minder sterk.
Er was de vriendschap, het goed vertrouwen, in zekere zin (anders begint
men niets), een grotere zekerheid, want wit er aan droom was, leek beter
gefundeerd, — maar er was niet die jeugd, die men ruikt en proeft in het
krities werk van Marsman. Als ik mijn eigen portie jeugdgedaas opzoek (in
de Cahiers van een Lezer bijv.), dan zie ik hoeveel minder vermomd, hoeveel
ruiterliker — c'est le cas de le dire — de jeugd van de „aanvoerder" Marsman is geweest. Hij heeft zich tenslotte meer blootgegeven dan ik, die mij
voortdurend vijanden maakte maar uit een versterkte positie van franctireur
schoot; hij heeft zich vooral blootgesteld aan de haat en wrok van de eens
„aangevoerden", toen zij dachten hem niet meer nodig te hebben, en dat zij
„er gekomen" waren, en dat hij was „uitgeput".
Ook als zij niet in zulk „Proza met een P" geschreven zijn als men
vroeger in deze kringen placht te zeggen, de kritieken van Marsman zijn om
hun sfeer even onmisbaar voor een goed begrip van dit stuk nederlandse
letterkunde als zijn allerbeste pazie.

De ouders die zo bang zijn om hun zoontjes met tinnen soldaatjes te
laten spelen (volgens de ridikule opvatting: wie het meest met soldaatjes
speelt wordt aliicht de grootste slachter!) zouden er ook voor moeten zorgen
dat zij niet de „jongensboeken" in handen krijgen waarin van niets dan heldendaden sprake is, van pooltochten, auto-rennen en aviateurs. Ik heb mijn
jeugd onder helden doorgebracht, heel wat levender voor mij dan die van de
Bias, en waarvan sommige mij zozeer „bezaten" dat ik soms dagen in een
droom rondliep, alleen niet zeker wetend of ik henzelf dan wel hun schildknaap was. Iemand die mij toen uitgelegd zou hebben dat Sherlock Holmes
of d'Artagnan eigenlik niet „bestaan" of alleen in „twee dimensies", had mij
het toppunt geleken van aanstellerige domheid. Ik heb elders over deze jeugdlektuur geschreven en noteer hier alleen de chronologie van mijn verkering
met helden.
Van 7 tot 8: eerste ontmoeting met zeelieden; meer of minder stoute
jongens die adelborst warden: Jack Rustig en Pieter Simpel van Marryat. Ik
wilde adelborst worden; opmerking van mijn vader: — Je bent altijd zeeziek. — Toen kwamen de prairiejagers: De Woudloper van Gabriel Ferry;
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de helden hierin heetten Bois-Rose, Jose, Fabian, de schurken Cuchillo en
Baraja. De Comanchen waren in dit boek sympatiek en de Apachen gemene
kerels, zeer in tegenstelling met de vizie van Karl May, later, volgens welke
Winnetou het opperhoofd der Apachen de edelste man was op het wereldrond en dus met recht de bloedbroeder van Old Shatterhand.
Van 9 tot 11: De dappere soldaten van de Krim-oorlog, Jan Dolleman,
de Zouaaf van Malakoff. Deze franse zouaaf vond op het kritiek ogenblik
een russiese broer om hem te redden van het strafpeloton. Ik heb later ontdekt
dat het boek van een bekend frans jeugdauteur is, Louis Boussenard, maar
de hollandse bewerker, een zekere Hans Verwey, had zichzelf brutaal als
auteur vermeld. De zouaven gingen hand in hand met de transvaalse boeken:
Pieter Marits, en mindere grootheden: De Hekd van Spionkop, De Rap portrijder. Zij werden gedeeltelik verdrongen door ,de middeleeuwse ridders (in
harnassen en met zwaarden) die ik vond in Walter Scott: Ivanhoe bovenaan,
later opzij gestreefd door Oltmans' Schaapherder. De jeugd van nu leest deze
boeken zeker niet meer.
II( zelf was al te „modern" voor Jules Verne; als er niet zoveel plaatjes
in zijn boeken gestaan hadden, had ik ze helemaal ongenietbaar geacht. Nu
vond ik een zeker plezier in De Reis om de W'ereld in 80 dagen; maar Met
een Kwartje de Wereld rond van Paul d'Ivoy leek mij vijfmaal zo goed:
Lavarede was dan ook een groter held dan Phileas Fogg (en zelfs dan Passepartout). Een intermezzo in de heldenrij vormt Een Schooljongen van
Farrar, het mooiste jongensboek dat ik ooit gelezen heb. Dit was ontroerend,
dit was „echter", voelde ik, omdat het meer met mijn eigen leven te maken
had. Maar het was, op vrome wijze, nog romanties: de dood van Edwin
Russell, het verval van Eric, waren niet dingen die je zomaar zag. Ik wilde
naar een kostschool om zulke dingen mee te maken, vergetend dat die bataviase kostschool vooral vol zoontjes van rijke chinezen zat.
De detektives die ik leerde kennen: de oude en vooral de jonge Wilson,
daarna Sherlock Holmes, gaven mij lust Bens de detektive te zijn (prairiejager, zouaaf, transvaalse Boer en ridder had ik niet willen worden, misschien
toch door een soort gezond verstand). Opmerking van mijn wader: — Je.
kunt geen druppeltje bloed zien. — Maar de detektives gingen door zich te
laten gelden en liepen over in gentlemen-inbrekers zonder dat ik het goed
merkte: naast Holmes drong zich Raffles (niet Lord Lister, maar de cricketspeler van Hornung), Arsene Lupin kwam tegelijk met Rouletabille. Conan
Doyle, schrijver van Holmes, bracht mij intussen een nieuwe held: de
napoleontiese sabreur, de kavalerie-kolonel Gerard. Old Shatterhand begon
de Balkan te bereizen en noemde zich Kara-ben-Nemsi, maar bekoorde mij
minder in deze gedaante, die toch niet minder heldhaftig was.
Van 12 tot 15: De Drie Musketiers van Dumas overschitterde alles; de
degen van d'Artagnan ruimde al het vorige op: de bajonet van Dolleman, de
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zilverbuks en de berendoder van Old Shatterhand, de sabel van Gerard en
de zwaarden van Richard Leeuwenhart en Jan van Schaffelaar. D'Artagnan,
Athos, Porthos en Aramis waren eindelik voor mij wat de helden van de
Bias voor . de Grieken moeten zijn geweest, tegelijk voorbeeld en pazie, myte
in een woord. Ik zocht overal andere helden van de degen, maar werd overal
teleurgesteld, tot ik Cyrano vond. Maar dan nog, hoewel hij mij verrukte en
ik mijzelf wijsmaakte van wel: Cyrano werd voor mij nooit de gelijke van
d'Artagnan. Hij was al te veel „lets anders" en idit andere, de „retoriek van
het karakter", werkte op mij voornamelik als trompetmuziek.
De musketiers werden, vreemd genoeg, als helden vervangen door studenten; ik las Kippeveer en nam de grappen van de studenten onbewust op
in mijn herolese wereld. Zir waren de tweede soort, de ersatz-helden, en
werden als zodanig later vervangen door de bohêmes: die van Murger en
die uit Trilby van Du Maurier. Deze lektuur was ongezonder .dan de vorige,
omdat het in mijn macht bleek ze in praktijk te brengen. De revolutionaire
studenten uit Hugo's Miserables, die mij veel meer meesleepten dan Jean
Valjean, vormden misschien een schakel tussen de musketiers en dit nieuwontdekte heldendom.
Van 16 tot 18 begon ik andere liefdes te koesteren: Jacques Perk, Max
Havelaar, Van Schendel's Tamalone, Kloos, Edgar Poe, die ik niet meer aanzag voor alleen maar „de leermeester van Sherlock Holmes". Maar ik huilde
hete tranen bij de kennismaking met Marguerite Gautier en ofschoon haar
Armand voor mij geen held was, zij zelf werd het symbool van... de vrouw
die mijn toekomstig europees heldendom tot prijs begeerde; Dumas fits werd
voor mij een voortzetting van Murger: als ik een soort Rodolphe zou zijn,
Marguerite was een meer uitgewerkte, een begeerliker Mimi. Ook dit was
geen literatuur, maar leven, zoveel als het maar zijn kon. Maar tegelijkertijd
ging ik op in de boksende dandies van Jeffery Farnol, in de edele gentlemen
die aan onedele gentlemen de verrukkelikste vrouwen betwistten, in de meest
onvervroren engelse schooljongenswensdromen: The Broad Highway, The
Amateur Gentleman, bloemrijke opvolgers van Conan Doyle's Rodney Stone,
waarvan ik al genoten had toen ik 10 was, maar dat ik toen nog niet geplaatst
had in deze bizondere wereld.
Wanneer heeft de eerste soort helden voor mij opgehouden te bestaan?
Waarschijnlik nu nog niet. Balzac en Stendhal, Stevenson en Conrad, Sawinkov en Malraux, wat zijn zij anders dan de psychologies verantwoorde, de
subtieler-menselike opvolging van die „eerste soort"? En wat de tweede soort
betreft: op mijn 23e, in Europa al, was Les Civilises van Claude Farrere nog
een nieuwe variant daarvan: ik ontdekte toen de cyniese onverschilligheid na
de parmantige onverschilligheid van de studenten en bohernes. Barnabooth,
dat in zekere zin Les Civilises verdrong, was de eerste werkelike verfijning
en korrektie, het „hogere peil" in deze lijn; Jean de Tinan en Le Petit Ami
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van Leautaud vervingen op dezelfde manier Dumas fils en Murger. Men
verandert nooit zOveel...

Grappige onthullingen in de taal zelf! Het frans is er vol van, men
denke aan woorden als concupiscence, welk een freudiaanse onderwereld in
de geskandeerde syllaben van deze „begeerte"! Men lette op de tegenstelling
in vainqueur en vaincu. Ijdel hart en ijdele...; maar in beide gevallen ijdel.

De tegenwoordige oorlog gezien vanuit het napoleontiese heroisme —
kavalerie-charges, Murat, Lasalle — heeft niets aantrekkeliks, is slavenwerk,
karakterloos wreed. Maar als men zich met de wereld van de tegenwoordige
vliegeniers vertrouwd maakt — het bombarderen van een loopgraaf op 50,
meter, het duel in de ludit, de heroiek a la Guynemer — en men leest dan de
memoires van Marbot, dan lijkt deze typiese kavalerist en sabreur eigenaardig
veel op een flinke gendarme.

...Sachant bien qu'il faut plus de reel courage pour s'opposer isolement'
un entrainement collectif que pour embolter le pas, fht-ce pour affronter la
mort. Het is Gide, die dat zo goed weet, en het gaat om dienstweigeraars.
Hoe jammer dat dit hele boekje (Nouvelles Pages de Journal) op een inspanning neerkomt om kollektief te denken; dat hij meer en meer het woord
„bekering" waar maakt, dat men toegepast heeft op zijn toetreden tot het
kommunisme, want voorwaar, hij praat en denkt als de bekeerde tot onverschillig welk kerkgenootschap. Wat een in werking stellen van subtiliteiten
tegenwoordig, om het gemis — de opoffering — van eigen denken te verdoezelen: van stifisubtiliteiten waar hij kommunistiese banaliteiten nazegt,
van subtiele voorzichtigheden in de noon, als zijn denken hier en daar nog
niet helemaal in de pas loopt. Een Gide de noodzakelikheden van het stalinisme te horen verdedigen, geeft mij lust om trotskist te worden, zelfs als ik
daar geen betere redenen voor vinden kon; ik moet aan de trotskisten denken.
om dan toch maar weer de moed te vinden tot het... isolement.
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XVI

Begin Augustus. — Burgeroorlog in Spanje; en, zegt A. M., allerlei lieden
die niets zouden voelen voor een gewone oorlog, die in zo'n geval alleen
zouden denken: „hoe blijf ik eruit?" zie je zich warm maken, overwegen
om mee te doen. Het is een feit dat het lot van Europa beslist wordt, nu,
opeens, in Spanje; en als je dan bedenkt dat het gebeurt in een reeks mexikaanse gevechten... (Hij zegt dit, op het punt er zelf deel aan te nemen,
,overtuigd overigens dat de oorlog alleen gewonnen kan worden door vliegtuigen.)
Arm Frankrijk, het
Een ander komt bij mij binnenstuiven, roepend:
Wat! zie je dat niet? Spanje is binnen de
Hoezo, hoezo?
is 7erloren!
maand fascisties, Frankrijk is het dan binnen een jaar wat wil je? een
land helemaal alleen ingesloten tussen fascistiese landen! (Ilc denk erbij: „En
Holland volgt dan ook gauw genoeg: het is niet precies een zaak die van de
heer Mussert afhangt.")
De knappe politikus Bergery .denkt uitsluitend dat men geen aanleiding
mag geven tot een offensief van Duitsland. Spanje in de steek laten; vooral
seen wapens verstrekken aan die kameraden, vooral niets doen wat een konI flikt zou kunnen veroorzaken met Hitler. En dit alles om Hitler moreel te
ontwapenen, moreel in het ongelijk te stellen, als hij tOch begint. Het is
tof de verdwazing algemeen wordt, wanneer men politici over morele wapens
(en beletselen hoort praten; en deze man, die in zijn diagnose van Europa's
:ziekte tot dusver niet met Spanje gerekend heeft, weigert zijn aandacht daarop
over te brengen en blijft zich blindturen op de kanker Hitler, zonder te overwegen of de patient niet s peller aan het nieuwe abces bezwijken kan.
„Het lot van Europa speelt zich of in Spanje." Op het ogenblik lijkt
het of tegen deze formule niets in te brengen is. Welke nieuwe gebeurtenis
zaI alles een ander aanzien geven?
Er zijn dingen die op dit ogenblik komies aandoen, omdat men ze niet
sneer tragies of verachtelik genoeg vinden kan: le. het feit dat de fascisten
altans weten wat zij dat ItaliE en Duitsland aan de spaanse „rebellen"
'zoveel munitie en vliegtuigen zenden als zij maar nodig hebben, dat ook
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Portugal zorgt voor munitie en levensmiddelen, terwiji de Volksfront-regering in Frankrijk bang is voor de kapitalisten, voor de radikalen, voor de
publieke opinie, voor alles wat een regering maar karakterloos maken kari;
2e. het feit dat, zelfs bij een overwinning op de spaanse fascisten, de spaanse
„linksen" elkaar onderling zullen verscheuren, omdat het tussen anarchisten
en kommunisten nu eenmaal niet gaat; 3e. het vooruitzicht op, hoe dan ook,
een onvermijdelike europese oorlog; 4e. de troost, als men het zo noemen wil
(als anti-fascist) dat fascistiese naties elkaar, in een fascisties Europa, even
verwoed zullen bij ten als zij het nu Sovjet-Rusland dreigen te doen; 5e. de
belachelikheid, nu al, om van Sovjet-Rusland te spreken als van een „revolutionair land".

Eind Augustus '36. — Terwij1 in Spanje de strijd om de „revolutie"
moeizaam wordt voortgezet, ruimt de heer Djoegasjwili-Stalin zijn vijanden
op in het land waar hij troont als „diktatuur van het proletariaat". De even
domme als abjekte opsluiting van de vrouw van Erich Masam, eerst op alle
kongressen voor de Sovjet-kultuur als reklame gebruikt, tenslotte als onvervalsbare anarchiste niet alleen onbruikbaar geacht, maar op gevaar of van
antireklame in het geniep onschadelik gemaakt, lijkt nu haast een voorspel
tot het russiese „Rijksdagproces" tegen de 16 terroristen van de groep Zinovjev-Kamenev. Men hoeft voor die heren niet te voelen, die ook maar politici
zijn; wie zal ontcijferen hoeveel verraad, laffe moordzucht en soortgelijke
deugden der politieke handeling hier inderdaad werden opgeruimd? De oude
Trotsky, in Noorwegen, lijkt grater dan dit hele gekuip; er is in zijn verklaringen een akcent van trots, zoniet helemaal van waarheid (wie kan hem
kwalik nemen dat hij Stalin graag opgeruimd zou willen zien?) dat verkwikkelik afsteekt tegen de verleugende lakeientaal van de stalinistiese pers.
God, Colijn of wat ook, redde ons nog van dat soort vrijheid! De 16 veroordeelden zijn nu per revolverkogel in de kleine hersenen opgeruimd (als
tenminste enige stromannen daaronder, zoals Trotsky veronderstelt, niet
onder andere namen promotie hebben gemaakt); men kan zich nu — in de
buitenlandse pers — weer bezighouden met de nog steeds weggeborgen
mevrouw Miihsam, die, na haar man door de nazi's te hebben zien doodmartelen, zo naief was te vertrouwen op de gastvrijheid van de vijanden der
nazi's. Ongetwijfeld zal deze vrouw nu zeer zwart tevoorschijn komen: zwart
omdat zij niet aan de vervalsing van haar man's manuscripten en van zijn hele
nagedachtenis (die o.a. door een sovjet-film zou worden „verbreid", men
raadt hoe) heeft willen meewerken, omdat zij niet met genoeg revolutionaire
geestdrift Djoegasjwili heeft willen meebejubelen als onvervangbaar „leider
des yolks". In Gepeoe-taal moet deze vrouw dus wel gespionneerd hebben,
gekomplotteerd en wat dies meer zij; men kan zich daarop voorbereid houden,
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want alles is te bewijzen met een korrupte pers, zoals vroeger de revolutionairen van de burgerlike kranten zeiden.
Wat de filosofies-aangelegde buitenstaander in dit alles het meest bezighoudt is de rol van een Stalin, de onontkoombare angst waaraan blijkbaar
iedere ex-revolutionair lijdt die tyran geworden is, de vervolgingswaanzin a
la Robespierre, a la Boris Godoenov ook. Naast de overweging dat een schavuit altijd aangenamer is als verleden, als geschiedenis, als verhaal, dan
wanneer men er nog mee te maken heeft in de onmiddelike realiteit. En in
de onmiddelike realiteit — voor zover men tussen zillice genietingen van een
keus kan spreken — geloof ik dat een Pancho Villa bijv. verkiesliker is dan
een Stalin, ware het uitsluitend om het manco aan hypokrisie in deze primitievere menselikheid.
Overwinning van het italiaanse leger op het abessijnse met gifgas en
systematies bombardement tegen vrouwen en kinderen; met de dappere
zwarthemden in ide achterste gelederen, zó strijdlustig immers dat zij de
ErytreErs moesten opduwen die voor liepen: de ploertigste overwinning wellicht van de wereldgeschiedenis tot 1936. — Leiding van de sterke man
Djoegasjwili na de zwakke man Romanoff, behorend tot de meest hypokriete
verleugendheden van de moderne ideaal-staten, Hitler-Duitsland meegerekend. — Maar... politiek gesproken, is dit alles natuurlik veel te simplisties.

25 September. — Ik lees een boekje, getiteld Le Proces du Centre terroriste Trotskiste-Zinoviiviste, officieel verslag gepubliceerd door het commissariat du peuple de la justice de l'U.R.S.S., waarvan de inhoud zich laat
syntetiseren tot het volgende verhoor:
— Erken je dat je meegedaan hebt aan deze misdaad?
— Ik erken dat ik meegedaan heb en zeer schuldig ben aan deze afgrijselike en onnoemlike misdaad.
— Erken je dat X. en Y. je medeplichtigen waren?
— Ik erken dat de afschuwelike boeven X. en Y. mijn medeplichtigen
waren.
— Waren zij dus ook schuldig aan deze misdaad?
-- zij waren, evenals ikzelf weerzinwekkende boeven zijnde, ontegensprekelik en onzegbaar schuldig aan deze demoniese misdaad, waarvoor wij
niet genoeg kunnen boeten.
Enz. Het is geen proces meer, maar een katechismus. Volgens andere
bronnen heeft een veroordeelde altans, Fritz David, zich met de nodige
schamperheid uitgelaten. Gevraagd waarom hij niet op Stalin geschoten had,
antwoordde hij: — Omdat ik te erg van hem walgde. — Maar als hij dichterbij had gestaan, had je misschien tOch wel op hem geschoten? — Misschien
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dan toch wel, ja. — Dit is een duidelike en kontroleerbare reden, oordeelt de
president, de rest is psychologie 1.

Bij freudisme en andere x-stralen, maskers en ontmaskeren. — Men
vergeet soms dat alles wat uitdrukking, „ziel" is, op het eerste gezicht moet
worden afgelezen, dat het tweede gezicht een anatomies spierenmasker kan
zijn, het derde een doodskop. En men kan individuele verschillen waarnemen
tussen doodskoppen, maar toch niet meer — eerder minder — dan tussen
beklede gezichten.

Wie Slauerhoff met zijn eeuwige vermomming van vagebond-piraatconquistador eenziiclig mocht vinden, krijgt in zijn oeuvre een kans om dit
beeld aan te vullen met dat van de wraakzuchtige dominee. (Zijn opvatting
van Jan Pietersz. Coen geeft iets aanverwants, maar hier overheerst weer de
conquistador.) Het korte verhaal

Groot-Nederland

Waar de levensvreugde vandaan komt,

in

van Februari '35 gepubliceerd, is vanuit dit standpunt ge-

zien een onwaardeerbare bijdrage.
De andere kant vindt men misschien het zuiverst vervat in deze drie
regels, van „wensdroompoezie" vol:

Een vrouw met wie hij eenmaal paart
Blifft daardoor levenslang ontaard,
Trouw aan Zwartbaard.
(En de waarheid ligt daar misschien nog niet eens tussen.)

De politieagenten voor vertalingen, die vaak uitstekend werk doen, beseffen met-dat-al blijkbaar niet dat het nooit gaat om een stuk of wat altijd
verbeterbare dingetjes, maar om het al of niet juist weergeven van het peil
van een auteur, van een boek. Te verbeteren is

iedere vertaling, door iemand

die alleen op de vlooien van de leeuw wil letten en die een innige schoolmeestertoon aanslaat, waardoor de lezer van zijn artikel (en niet van de vertaling) geimponeerd words, vooral waar hij niets te zien krijgt dan een ristje
vlooien. Ik neem hierbij dan nog aan dat de verbeteraar altij d gelijk heeft.
In een soortgelijk foutenlijstje, door de leraar Premsela opgesteld uit mijn
vertaling van Larbaud's

Fermina Marquez

(hij zegt er uitdrukkelik bij dat

hij mij ,om vorig vertaalwerk heeft moeten roemen, maar men voelt hoe
zwaar hem dit tenslotte vallen moest), leest men dan ook nog deskundigI Deze opinie van de president is in het officiele verslag opgenomen, alleen de
kompromitterende psychologiese „rest" ontbreekt.
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heden als: de beer du Perron voelt toch wel de nuance tussen „je medite" en
„je reflechis"? Afgescheiden van het feit dat ik deze nuance natuurlik nooit
gevoeld heb, zou ik het alleen over mij kunnen verkrijgen op een dergelijke
vraag in te gaan, wanneer mij zal zijn gebleken (wat tot idusver allerminst
het geval was) dat gezegde leraar P. de nuance voelt tussen een schrijver als
Larbaud en een als Maurois. Ilc zou hem anders zulke dingen moeten leren,
als wederdienst voor het werkje dat hij zich voor mij getroostte, — en de
taak is, of men er al over mediteert of reflechisseert, weinig dankbaar en
heel erg hard.

Er zijn dichters die voortdurend op het respekt van de lezer werken; die
uitgaan van de meest eerbiedwaardige literatuur (Eschylus, Shakespeare),
bijv. Claudel. Als zij niet helemaal zonder talent zijn, worden zij altijd hoger
aangeslagen dan zij verdienen, eenvoudig omdat hun spekulatie juist is. Er
zijn dichters —bijv. Corbiere — die tegen het respekt in schrijven. Voor ik
mij gewonnen geef dat Eschylus en Shakespeare in Claude! deze als dichter
ver boven een Corbiere stellen, zou ik ilk elementen willen berekenen, en
niet in de laatste plaats het ongemene kwantum oorspronkelikheid dat van
een Corbiere een zo apart geval maakt. — Maar het is wonderlik, coals men
elkaar kan misverstaan. Een jong engels dichter sinjaleert Corbiere (met
ongewone durf voor een Engelsman) als een van de grootste franse dichters.
Men leest het met vreugde, men denkt dat men elkaar verstaat... en men
merkt wat verder, dat Corbiere voor hem een soort voorstudie, een soort
gangmaker is voor wat hij als het allergrootste wenst te huldigen: Laforgue.
Alles verandert opeens van aanzicht.

Bij een lezing van Martha de Bruin door Van Groeningen, een van onze
oudste realistiese romans (1889, hetzelfde jaar overigens als Eline V ere).
Het is ongetwijfeld beter, korter, minder praatziek dan Geertje van De
Meester, maar goede hemel, wat is het nog bete! Het gaat er bovendien alweer om, niet in Holland, (waar zoiets toevallig blijft), maar in het buitenland, naar de werkelike voorgangers te zoeken. Al dit soort literatuur stamt
in indirekte lijn of van Eugenie Grandet en Madame Bovary (onderling toch
nog zo verschillend), en in direkte lijn van Germinie Lacerteux. De „sousproduits" van Madame Bovary hebben in Frankrijk menige schrijver in staat
gesteld te bestaan (Mauriac, Green, en hoeveel anderen), maar met Germinie
Lacerteux hebben de Goncourts feitelik de klad erin gebracht. Dit boek is de
verkeerd begrepen „voortzetting" van Madame Bovary; wat bij Flaubert,
buiten de klasse waarin zijn roman speelde om, een menselike waarheid was,
werd bij de Goncourts de weergave van een speciaal geval, representatief,
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zoals dat heette, voor een bepaalde (de dienende) klasse. Martha de Bruin,
Geertje en hoeveel andere figuren van dit soort zijn weer de „voortzetting"
van Goncourt's meidenfiguur. Hun geestelike vaders hebben de monologue
inthrieur van de simpele ziel ontdekt, bladzijden achtereen hebben zij ermee
volgekwebbeld, en men mag er zeker van zijn dat Ms de simpele ziel, langs
welke vreemde kronkel dan ook, jets werkelik merkwaardigs had gevoeld of
gedacht, deze auteurs daar geenszins achter zijn gekomen, want zoiets viel
buiten hun simplisties program. Men zegt van deze auteurs: „wat zijn ze
diep", waar men zou moeten zeggen: „wat zijn ze gemakzuchtig en dom."
De rechtvaardiging van deze inferieure boekenvullerij heet: deernis. Germinie, Martha en Geertje bestaan vrijwel alleen als vertegenwoordigsters van
hun klasse; wat een algemene betekenis aan hen moet geven, verengt hen
meteen zozeer dat zij niet meer dan met-deernis-voorgedragen types zijn.
Emma Bovary is een mens; het is even weinig verwonderlik dat naar haar
het „bovarisme" genoemd kon worden, als het verwonderlik zou zijn geweest
wanneer remand een „lacertisme" had kunnen ontdekken door Germinie

Lacerteux.
Maar wat een rust om dergelijke boeken te lezen, als men nu juist geen
lust in denicen heeft; wat wordt het weinigje dat erin staat ampel voorgekauwd (en -gekout)! Ik had Martha de Bruin aan boord willen lezen (op de
terugweg naar Indie), maar de rust die het geeft is zo groot, dat het de aangewezen lektuur werd voor tussen het kofferspakken. Een boek met iets meer
inhoud, meer geest, zou storend kunnen werken. Dit leest men met het prettig gevoel dat het goed is als een schrijver zoveel deernis heeft, dat het juist
is, als een dunne bestelling van dit soort ettelike bestellingen tengevolge
heeft die met-deernis-en-al even dun zijn. En zo frans als het van oorsprong
mag zijn, het is zo vertrouwenwekkend hollands geworden, zo volstrekt de
tegenvoeter van een boek als Les Runes Filles van Montherlant bijv., dat de
hele hollandse kritiek meningitis zou hebben bezorgd, gesteld dat een Hollander het geschreven had.

Steeds meer de zekerheid dat voor sommige lezers het hoogste de pazie
is, en in de poezie: het mysterie. Men is voor hen in de grond altijd vulgair
zoiets als kortzichtig en hovaardig tegelijk als men zich met het mysterie niet tevreden stelt, het tracht te doorgronden, altans ertegen protesteert.
Blake tegen Diderot, Diderot tegen Blake. Degenen die de eerste beschouwen
als de „ware intelligentie" — immers de intelligentie die het mysterie aanvaardt, er zich aan overgeeft, er tenslotte weer eigen glorie uit maakt
zullen in een Diderot, hoe bewonderenswaardig verder ook, in laatste instantie altijd iets goedkoops zien. Voor de anderen zal een Blake, hoe impo:sant ook, in laatste instantie altijd een verkoper zijn van apekool. Deze twee
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mentaliteiten zijn onverzoenbaar. Een Poe hangt ertussen: te mysterieus om
geheel aanvaard te worden door de aanhangers van de klaarheid, te helder,
te intellektueel, te bewust, om voor werkelik groot man door te gaan voor de
minnaars van het mysterie; voor beide partijen tenslotte een „charlatan". De
mysterie-willers hebben erop gevonden dat het klare intellekt eigenlik een
verminking is van de „ware intelligentie"; dat men op die manier het leven
alleen steriel leven kan. De anderen?... nu ja, zij weigeren de spelletjes die
men met het mysterie spelen kan aan te zien voor bran van levee, kunst, wijsheid, enz. Het is in wezen even onvruchtbaar als om de vrouw tegen de man
te horen verdedigen door een vrouw, en andersom. Men heeft in deze voor
zichzelf vast te stellen of men man of vrouw is — en evenals daar valt het
lang niet altijd mee.

Sommige kritici strategen van het kunstterrein zijn bovenal angstig voor het snort byzantinisme van de kunst in onze tijd. Iic voor mij aanvaard dit byzantinisme heel wat makkeliker , dan de neo-barbarie die er de
reaktie tegen is.
Byzantinisme 'bij Proust, Joyce, Giraudoux, Virginia Woolf, verzucht de
kritikus, bij Mallarme en Valery. De liefde voor de techniek van de kunst
vervangt de liefde voor de kunst zelf; waar moet dat been? het „kreatief vermogen" gaat te loor. Met dit kreatief vermogen gaat immers gepaard: een
zeker geloof, alweer: een overgave aan het mysterie; te veel analyse, te veel
ik-bewustheid doodt. De kritikus zegt erbij: Het kan daarom wel belangrifk
zijn wat men aldus maakt; want, nietwaar, Proust en Joyce... maar het is je
ware niet (d.w.z. niet meer Tolstoi en Balzac).
De kritikus heeft voor een deel gelijk. Maar hij heeft het bijgeloof van
de 3 dimensies, van de „figuren die uit de boeken stappen". Aangenomen
dat de figuren van Balzac zo zijn, dan vergeet de kritikus dat de lezer al te
vaak medeplichtig moet zijn met Balzac, dat hij allerlei dingen voor waar
moet aannemen, zonder de garantie te hebben dat Balzac alles verantwoorden
kan wat hij van zijn personen zegt. De manier van Proust om van zijn personages alleen ,dingen te zeggen die hij zelf verantwoorden kan deze
filter van het „ik" van de auteur — is de garantie voor een ander snort waarheid; de lezer van Proust hoeft nook zijn medeplichtige te zijn, en tenslotte
zijn de personages van Proust in 2 dimensies meer waar dan die van Balzac;
die van Balzac, in 3 dimensies, missen de 4e dimensie die de 2-dimensionale
personages van Proust wel hebben (3 tegen 2 + de 4de).
Bij Mallarme-Valery krijgt de kritikus meer gelijk. Mallarme blij ft
„echter" zinneliker, menseliker, als men deze woorden gebruiken wil,
mysterieuzer en minder chemies-verantwoord, dan Valery, omdat hij het geluk heeft nog van Baudelaire uit te gaan, terwij1 Valery al het ongeluk heeft
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van Mallarme uit te gaan. Maar de kritikus heeft ongelijk als hij de zuivere
dichters betreurt die (volgens Goethe) als vogels zingen, want in het beeld
van de moderne franse poezie bestaat deze dichter: niet Mallarme of Valery,
maar Apollinaire. Wat een dichter „bij Gods genade" is, een werkelik zuiver
dichter, „poete pur" in de juiste zin des woords, kan men beseffen als men
Alcools leest, even volmaakt als bij Villon of Verlaine.
Het bijgeloof van de 3 dimensies als enig teken van kreatief vermogen
is gebaseerd op de overschatting van een op zichzelf beperkt onderdeel van
de literatuur: de 19e-eeuwse roman. Tolstoi is er misschien het zuiverste
voorbeeld van. Maar noch de schelmenroman (de Satyricon van Petronius zo
goed als Don Pablo van Quevedo), noch Manon Lescaut, W erther of
Adolphe vertonen deze 3 dimensies, en Rabelais en Tristram Shandy staan
dichter bij Joyce, wat hun „techniek" betreft, dan bij Tolstoi of Balzac. De
overbewustheid der „techniek" is in de kunst bovendien geen groot gevaar,
omdat men er zeker van kan zijn dat men hierna nooit verder kan gaan zonder
zelfmoord te plegen (zoals Joyce reeds zelfmoord pleegt in Anna Livia Plurabella en Work in Progress). Edgar Poe is een der eerste voorbeelden van
het bewust kreeren; dit neemt niet weg dat zijn onvervangbaar „fluidum",
als men het zo noemen wil, er ook is; een „fluidum", even onvervangbaar
en van even grote kwaliteit als nu dat van een Kafka. Een auteur als Giraudoux telt niet mee dan als tijdverdrig, van een veel groter gevaar voor de
literatuur dan deze lege verfijning is de overtuigde botheid die naar Tolstoi
terug wil, ide kudde van zesderangs-auteurs die allen denken Oorlog en Vrede
te zullen maken en reeds om hun programma bewonderd wensen te worden,
die de medeplichtigheid inroepen van de politiek en van gevleide massa's.
Deze ellende (die van de Sjolochovs en Panferovs bijv.) is op komst, terwiji
de Giraudoux' voorbij zijn.
En tenslotte: is ook de vrees hièrvoor subjektief. Maar iedere vrezende
kritikus is dat. Ms men werkelik zichzelf vergeet en objektief naar de kunst
kijkt (die-door-alle-eeuwen met hoofdletter) is het meteen dwaasheid te
vrezen. De kunst herstelt zich immers altijd; de periodes van inzinking die
zij vertoont zijn, objektief bezien, zelfs alleen maar voorwaarden tot de periodes van opbloei. Ook bier geldt in de eerste plaats: wie men is, waar men
staat, wat men persoonlik verkiest, hoe deze voorkeur door omstandigheden
ontstond, enz. enz.
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XVII

Het intellektueel geweten is onverenigbaar met de slimmigheden van de
politiek. Ook wanneer deze slimmigheden ons worden voorgesteld als superieur beleid, superieur belang, strategie en discipline. Er is een discipline voor
leugenaars die de literatuur heeft aangetast, zozeer, dat een schrijver behorend tot een politieke partij, in strijd met alles wat zijn waardigheid kon
uitmaken, uiteraard scheen te mogen worden beschouwd als organisator van
leugens, — onverschillig of deze moesten worden opgevat als propaganda,
„georienteerd bewustzijn", of wat anders.
Gide heeft nu in zijn Retour de l'U.R.S.S. getoond dat het intellektuele
geweten het hoogste goed bleef van de intellektueel; hij heeft met de grootste
zedelike moed maar uiterlik met de grootste rust bewezen dat men „clerk"
kan zijn en wêl aan politiek doen, en zo nodig weigeren de hoogste waarde
van de „clerk" op te offeren aan de leugen-discipline. Het gevolg is dat de
wereld een rapport heeft gekregen over Sovjet-Rusland — het eerste van
onverdacht karakter, immers door een vriend en niet een tegenstander van
het kommunisme geschreven — waarin over de Staat van Stalin een paar
harde noten worden gekraakt.
Wie Gide kent, wie Gide gezien heeft op het befaamde „kongres ter
verdediging der kultuur" in Parijs, wist dat men dit van hem verwachten
kon. Hiervoor leek alleen nodig dat hij op zijn beurt de reis zou maken naar
Rusland. Het verdere nodige was altijd in hem zelf: een onvergelijkelike beschouwende intelligentie, een rusteloos wakker geweten, een superieure stijl,
een onverdachte autoriteit. Het ziet ernaar uit, tans, alsof de getrouwen van
het kommunisme en de „linkse literatuur" te kiezen zullen hebben tussen het
„verraad" (d.w.z. de waarheidsliefde) van Andre Gide en het superieur beleid (d.w.z. de politieke slimmigheden) van de „meester der volken" Djoegasjwili gezegd Stalin. De keuze lijkt mij vooruit gedaan, voor wie zelf
genoeg intellektueel geweten heeft om verachtelik de schouders te kunnen
ophalen voor een leugenbedrijf dat werkelik organisatoren, adepten en vrijwilligers genoeg heeft. Wie is mijnheer Stalin voor een internationale groep

174

intellektuelen, die door de jaren heen eigen ieerlikheid en bewustzijn heeft
kunnen toetsen aan die van Gide?
Het schijnt dat Gide in Rusland berecht zal worden, — o! door een
overigens literaire rechtbank, en men weet wat ook dat zeggen wil — vanwege het voorbeeld dat hij hier aan intellektueel Europa heeft durven geven.
De beschuldiging is die van „sabotage der belangen van de Sovjet-Unie"
(d.w.z. de satellieten van diktator Stalin) en onder de aanklagers zal kompareren de journalist Ehrenburg, welke rol evenmin iemand zal verwonderen
die deze heer op voornoemd kongres in zijn... intellektueel geweten heeft
opgenomen. Voor het vulgus dat alleen in praktiese resultaten leeft en denkt,
is Gide voortaan natuurlik ,,kontra-revolutionair" en vermoedelik „trotskist".
Men zal genoeg uit- zijn boek citeren om mij hier te veroorloven dat niet
te doen. Een van de walgelikheden waaraan Gide zich heeft blootgesteld is:
door de politieke vijand te worden geciteerd, met welk kommentaar weet
men dan ook vooruit. De politieke laagheid schroomt nooit gebruik te maken
van het minste voordeel; het is het voordeel van de gewetenlozen van „rechts"
om en Gide en Stalin te belagen, in een kwijlverheerliking van het boek.
Maar zelfs een zo onpolitiek man als Gide moet deze risiko hebben voorzien
nog eer hij de pen op papier zette. Het intellektuele geweten spreekt sterker
zelfs dan dat.
Voor dit kleine boek dat nauweliks een werkelike onthulling bevat, dat
alleen doorlopend de verrukking biedt iemand de waarheid te horen spreken,
zelfs al is deze primair (er zijn primaire geesten genoeg voor wie zelfs dit
nog te hoog gaat om er hun voordeel mee te doen, helaas!), voor dit langverwachte en door ieder ander uitgestelde rapport dat ons nu wordt voorgelegd, verdient Gide niet alleen de dankbaarheid, maar ook de grootste bewondering van alien die nog een grein gevoel hebben voor waarheden die
boven de politiek uitgaan. Les monstres glapssants, hurlants, grognants, rampants van de politieke discipline willen wij versmaden, met al de nieuwe
kracht die deze bewondering ons geeft.
Als men in aanmerking neemt hoezeer ieder woord in dit boekje overwogen moet zijn, om niet meer te zeggen dan de schrijver verantwoorden
kon, om geen argeloze of andere zegslieden te verraden, om niet gelogenstraft
te worden door „technies beter ingewij den", is het ook als schrijfkunst dubbel
bewonderenswaardig. Deze tocht over een terrein vol voetangels en klemmen
wordt door de lezer meegemaakt als iets volmaakt ongedwongens, iets waarbij
de zelfbeheersing, of de superieure vrijheid van wat-er-niet-toe-doet, geen
ogenblik gevaar liep. Alleen ware het misschien beter geweest wanneer Gide
de stukken IV tot VIII van het appendix (La Lutte Antireligieuse, Ostrovski,
Un Kolkhoze, Bolchevo, en Les Bresprizornis) in het korps van het als dagbock geschreven rapport had opgenomen, om alleen de tekst van zijn in de
S. U. gehouden toespraken naar achteren te verwijzen; deze stukken immers,
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niets minder ibelangwekkend dan het andere, hadden de hoofdtekst nog iets
afwisselender gemaakt en, zonder jets van de grondgedachte te verzwakken,
het „requisitoir" daarin wat minder geserreerd.

1937. — De „intelligentie in de literatuur". Onderwerp dat, evenals de
„persoonlikheid achter het kunstwerk", de „inhoud in poezie", etc. etc. bij
ons alleen schijnt te kunnen worden begrepen met alle kenmerken der vulgariserende domheid.
Wij spraken van intelligentie in de literatuur. Wij vonden Stendhal en
Multatuli grote schrijvers, maar ook intelligent. Men wenst te verstaan: intelligentie inplaats van literatuur, en dat Stendhal en Multatuli zulke grote
schrijvers waren, uitsluitend om hun intelligentie. Ik zie en hoor een publiek
dat — zich 66k gered voelend — daarbij uitroept: „Daar zit iets in! Dat is
toch goed aangetoond!"
Er zit niets in, precies niets, tenzij een wonderlik gemak tot verkeerd
begrijpen. En om het nu eens met een vergelijking te bewijzen, die deze
anti-intelligenten uit het hart gegrepen zal zijn: wanneer iemand spreekt van
angustora in de jenever, dan bedoelt hij dat die jenever erbij wint, wanneer
er enige angustora bij komt, in komt, met de vanzelfsprekend aanwezig veronderstelde jenever, zonder welke van geen borrel sprake zou kunnen zijn,
wordt vermengd. Er wordt niet bedoeld dat men voortaan jenever zou drinken
met niets dan glaasjesvol angustora. Om dat ook maar even zo te hebben
kunnen opvatten, is de domheid nodig die bijv. een groot menselik drama
verwart met de roman van Bernard Bandt.
Gevolg, en ander voorbeeld tevens: de roman van Bernard Bandt is
jenever zonder een droppel angustora. Maar ook dat is niet waar en werd
alleen voor het omkeren van de vergelijking even zo aangenomen, want de
waarheid is — en werkelik geheel buiten mijn schuld — idat genoemde
roman ook geen jenever, op zijn best een voor jenever uitgegeven vloeistof
is van het allertamste snort, een fop-jenever voor kinderen die aan grotemensen-spelletjes doen.
Door dit soon schranderheid voortgesleept, heeft de heer Robbers
mij onlangs „vastgezet" door te konstateren dat Het Land van Herkomst
een... familieroman is, en nog wel in de beste nederlandse traditie. Immers,
er komt een fa,milie in voor, waarmee — in een kroniek, meende overigens
de heer Robbers — zelfs uitvoerig wordt afgerekend. (Ergo: Arthur Ducroo
= Willem Leevend, via De Roman van een Gezin eigenlik nog familie van
Bernard Bandt. En wij zijn allen Broeders.)
Het is een ondankbare taak dergelijke redeneringen recht te zetten in
een omgeving waar men zich niet zou doen verstaan als men zei dat de Nachtwacht van Rembrandt, waar toch zoveel militairen op staan, geen militair
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stuk is — als bijv. de Slag van Waterloo van Pieneman. Zich op een bepaald
standpunt verheffend: dat van de oppervlakkigste vormherkenning, heeft de
domheid immers makkelik gelijk. Moraal: Rembrandt__
---. Pieneman. De domheid kan Rousseau voorhouden dat hij in zijn Confessions niet het zielsportret van een mens heeft gegeven, aangezien het boek immers vol andere
personages zit, en tenslotte evenzeer een histories dokument is voor een bepaald tijdperk als de geschriften van Justus van Effen. Moraal: Rousseau .
Van Effen 1 . De domheid kan... maar hiermee voortgaan werd monnikenwerk, omdat de domheid in haar eigen lijn tenslotte alles kan. Aileen niet
ontsnappen aan de domheid.
Ook uit naam van Ter Braak (die in deze redenering mede betrokken
werd) meen ik hier dus te mogen verklaren, dat wij nooit vermeend hebben,
gekonstateerd, beredeneerd noch gestipuleerd:
dat men romans kon maken met intelligentie alleen;
dat men romans kon maken met goede bedoelingen alleen;
dat men romans kon maken met pen en papier alleen.
Dit en soortgelijke dingen veronderstellen, om er daarna uitvoerig het
tegendeel van aan te tonen, is kenmerk, voorrecht en noodlot van de domheid.
En dat dit betoog voor iets zo eenvoudigs, evidents en vanzelfsprekends
nog zo lang moest worden, heeft maar een exkuus: dat het zich uiteraard
keert tegen de domheid, begrepen tracht te worden door de domheid, volmaakt overbodig en nutteloos zijnde buiten de domheid. Maar buiten de
domheid had de nederlandse literatuur niet zoveel gelukkige lezers of de
gelukkige lezers hadden niet zoveel nederlandse literatuur.

1938. - Wat een voortreffelike passage, deze, uit Huet's Land van
Rembrandt (uit het hoofdstuk dat de Staten-vertaling van de Bijbel behandelt) :

Zoo wij geen tooneelspelen en bona geen romans kunnen schrUven; wij
alleen uitmunten in het lyrische en oratorische; wij de kunst der gemeenzaamheid niet verstaan, en onze spreektaal met onze schrifitad voortdurend in
onmin leeft; het komt voor een deel doordat onze voorouders, gedurende eene
reeks van geslachten, te ijverig den Staten-Bijbel gelezen hebben.
Dat was in Huet's tijd. Toen al „bijna geen romans"! En dat ondanks
Loosjes, Drost, Van Lennep, Bosboom-Toussaint, Schimmel en de horde
van nu totaal-vergetenen? Maar Huet legde maatstaven aan die de gevloekte
intellektuelen van nu, zo terecht villenswaard geacht door de lektuurmakers,
ook aanleggen; hij negeerde de vaderlandse romans blijkbaar, die rusteloos
over hem been stroomden. En een ander ernstig man uit die dagen, niemand
1 Noot voor de slimmig-dommen: ik vergelijk mij niet met Rembrandt en Rousseau,
ik toon met bekende voorbeelden aan hoe oppervlakkigheid zich in genres verwart.
12
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minder dan Thorbecke, noteert in zijn Historische Schetsen, niet zeer fraai
maar ondubbelzinnig:

De middelmatigheid beslaat bij ons een breede ruimte; er worden bii
ons boeken geschreven en met stichting gelezen, die elders slechts het uitwerksel hebben zouden de volslagen onbekwaamheid van den auteur aan een
ieder in het oog te doen vallen.
Is het nu anders, ondanks het krankzinnige geschreeuw om „romans,
romans!" dat onze uitgevers belet te slapen? De lektuurmakers hebben volkomen hun recht van bestaan, Antoon Coolen na Cremer, mevrouw Van
Ammers-Kiiller na Elise van Calcar; leve de lektuurmakers. Maar hun gepraat over „gevoel" doer hen niet minder ridikuul erbij staan, wanneer zij
zich daverend op de borst kloppen bij die zo juiste en verdiende naam: lektuurmakers. Zij kunnen het intellekt verdoemen zoveel zij willen, en de.
meest valse redeneringen — redeneren immers was nooit hun fort — ten
beste geven over het o zo lieve en grote gevoel tegen het o zo valse en kleine
vernuft, de zaak is zo eenvoudig niet en de literaire kwaliteit een groter
mysterie dan hun gegeven zal zijn te onthullen. Maar laat hen voortgaan
volijverig te zijn die zij altijd waren: de rij van him voorvaders is ook Lang
genoeg, en zij wortelen diep in onze bodem, al maar meer dingen om trots
op te zijn en zich over op de borst te stampen. De heer Hamburger, die zo
graag De Man is, moge zich uitputten in „aanklachten" van het soort waartoe
hij is veroordeeld. Huet was een intellektuele ellendeling en een mislukt
romancier, niet minder dan nu Ter Braak.
De lektuurmaker zal nooit begrijpen dat het proza van een Bakhuizen
van den Brink, van een Fruin, beter want echter, adekwater is, dan de reumatiese grapjes van een Potgieter, de gestolde geestigheden van een Jacob
Geel. Huet zelf was alleen maar niet stijf voor zover zijn bijbelse afkomst
het toeliet. Er is maar een schrijver in onze hele 19e eeuw die volmaakt wist
te schrijven, in een taal zo natuurlik als spreektaal, en wiens boeken zo goed
als zijn brieven een massage betekenen van ons proza: Maar sst... men weet
het nog niet — nog altijd niet, in Holland.
In onze tijd, even arm aan romans die tellen mogen, is een Huizinga
meer waard dan een rits Boudier-Bakkers met toegevoegde De Mannen; een
Ter Braak meer dan een rits Szekely-Lulofsen — maar sst... men wil het
niet weten, men geeuwhongert nog naar romans.
De stiji van onze romans is immers niet stijf meer? de dialoog van Onze
romans is Loch even natuurlik als gezellig? Hoe? na de heer Robbers, de heer
De Meester, de heer Van Hulzen met hun schatten van natuurlike konversatie! Zouden wij het dan nog niet geleerd hebben? Zou iedere Jo Manders,
Jaap Boenders, Jobs Lubbers, Jan Lubbes het niet even *tag en smeuig
bekokstoven?
Rondedans van lektuurmakers.
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Laat ons wegsluipen met ons gevoel... voor kwaliteit. Het is geen opgave, deze lieden telkens weer aan hun verstand te moeten brengen dat zij
onder de streep blijven. En zij hebben het eigenlik ook al zo goed begrepen:
de scheidslijn tussen literatuur en lektuur, het europese peil en de rest; als
hun „aanklachten" iets bewijzen, dan dat.

April '38. — Een nieuw boek van Andre Suarês gelezen, Trois Grands
Vivants (Cervantes, Tolstoi en Baudelaire), om er verslag over uit te brengen
voor een krant. Zulke verslagen zijn delikater taak dan sours wel lijkt. Wat
verlangt de „gewone lezer" van zo'n boek? Wie van de behandelde grote
mannen wel iets weten mocht, zal er weinig aan hebben, omdat de redeneringen zeif — op wat spaarzame spitsvondigheden na tussen heel wat bornbarie volkomen zijn te veronachtzamen. Suarês is iemand die, wat de onderwerpen van zijn beschouwingen betreft, zich voor de toekomst volkomen
gedekt schijnt te hebben: hij heeft het uitsluitend over, leeft uitsluitend met,
ademt en snuift uitsluitend beproefde en kwasi-eeuwige waarden. Het is een,
museumvertoner in voortdurende extaze. Geen werkelik groat man leefde
ooit zo, of betoonde deze gepatenteerde belangstelling voor het enkel-maar
grote, maar de beer Suarês is dan ook, naar mijn bescheiden mening, het
nauwkeurig tegendeel van een groot man, krachtens de burgerlikheid alleen
al waarmee hij de schijn wekt niets anders te kunnen zijn dan een, behorend
tot de groten.
Over wie hij het ook heeft, zijn toon blijft nagenoeg onveranderd. Het
is dan ook opvallend hoe tenslotte al deze groten — niet alleen in dit boek,
maar in het nog verfoeiliker Portraits sans Modeles bijv. — op het alignement zijn getreden om ons de geInspireerde toon van Suarês te doen bewonderen. De een is op de ander gaan lijken, want alien lijken op de grote toon
(hiermee is geen kwalike woordspeling bedoeld) van Suarês. Maar die toon
heeft niets bewonderenswaardigs dan voor hen die wellicht reeds jaren tot
de „chapelle" van deze essayist behoren. Suares is er met de jaren in geslaagd
zijn overtuigingen te gieten in twee soorten zinnetjes, en het gedrens daarvan
duurt een boek lang. De toon van die zinnetjes is — hoe 't te zeggen? —
zonder inzinkingen geInspireerd-didakties-konstaterend. Het is naar, het zo
te zeggen, maar de waarheid stelt zich in dit geval niet met minder tevreden.
En eigenlik is er maar een soort zinnetjes, want de variatie bestaat hierin,
dat sommige wat langer zijn en sommige wat korter. Het teatrale is zelden
of nooit van de lucht, zo wanneer Suaris verhaalt van zijn persoonlike gesprekken met de grote Unamuno — die hem zo gekomplimenteerd had met
zijn begrijpen van de grote Cervantes (hij moet een bui geweest zijn van
hevige mensenmin en door het geringste te bevredigen!) — en ons die gesprekken weergeeft, die even leeg zijn qua inhoud als opgesmukt qua weer179

gave. Wat Suares van Cervantes vertelt of interpreteert, lijkt mij nergens uit
te komen boven het reeds vaak gezegde en uiterst middelmatige.
Precies zo is zijn essay over Baudelaire, waarmee, als ik mij niet vergis,
de een of andere demi-luxe-uitgave van Les Fleurs du Mal werd bedorven.
Tussen vele bekende waarheden en misschien twee niet onaardige opmerkingen, vernemen wij dat Baudelaire even eenzaam was als Nietzsche, maar
infiniment plus homme; dat hij in de verskunst les plus belles conquetes —
men verkeert bij dit soort geesten nu eenmaal altijd in de superlatief en dit
moge de onzin verzachten — van Poe en van Keats (!) heeft weten te
brengen; dat hij in de pazie een broer is van Wagner; dat zijn vertaling
van Poe mooier is dan het oorspronkelike, en meer dergelijk fraais, dat ons
niet troost over deze ongenietbare Baudelaire, ook als wij ruimschoots overwogen hebben dat Wagner wel zo na moet liggen aan het teatrale hart van
Suares, dat hij diens smaakje wel proeven zal in alles wat hij zich verbeeldt
ook lief te hebben, en dat hij, vermoedelik behorend tot de Fransen die geen
engels lezen, vanzelfsprekend franse banaliteiten over Baudelaire's vertaling
ten beste moest geven.
Het essay over Tolstoi is het langste. Tolstoi is een halfgod-et-demi in
het halfgoden-museum-Suares. Ik heb dit essay van a tot z doorgevochten,
speciaal om te zien of de grotere lengte misschien meer gestalte aan de behandelde zou geven. Maar neen, het is „du mem tonneau", du Suares, precies
op dezelfde manier als altijd: een groot man in x bladzij den, een goede opmerking, maar dan nog in een onuitstaanbare toon, tussen stof en klatergoud
bij kilogrammes. In Holland heeft Suares twee geestverwanten: prof. Casimir
en Dirk Coster (altans Dirk Coster v6Or deze zijn stijl leerde vereenvoudigen) . Men kan hem zelfs de franse Coster noemen, — in aanmerking nemend
dat een Fransman altijd over meer „ideal" beschikt dan een Hollander. Dat
hij goed zou schrijven? — dat hangs natuurlik van de smaak af, maar ik betwijfel het, bij iemand die van Hugo als definitie geeft dat hij is: un graveur
qui sonne puissamment de la trompette. En een ding kan soms prachtig onthullend werken: in een versgeschreven inleiding tot zijn Tolstoi toont Suares
zich boos — o! maar bitter en s razend! — omdat men tegenwoordig telkens
weer „vivant" zegt van een schrijver, die in feite dood is, en hij, hij heeft dat
in 1910 tool' het eerst gedaan! Zoals Gustave Kahn meende in de tachtiger
jaren de uitvinder te zijn van het vrije vers, zo meent Suares dus in 1910 uitgevonden te hebben, dat men een dode „levend" kan noemen. En, zegt hij,
onder al die navolgers die hem bestolen hebben, is er zelfs niet een geweest
om hem ... zijn boek op te dragen. Pas un meme n'a eu la pudeur de m'offrir
son livre, qui est a moi, du moins par 1 ' enseigne qu'il me vole. Het blijkt een
kwestie van uithangbord te zijn, bizonder goed te rijmen voorwaar met deze
Patentgezel der Allergrootsten.
Zelfs vergelijkt Suares, die zich ook nog miskend schijnt te achten, —
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dat doen wij allemaal op onze beurt, — zich met vervolgd wild, maar eindigt: Je ne suis plus un daguet. Je ne Porte pas de bois sur le front, mail une

arme violente dans les yeux; et quand je veux, fen sais faire usage: ce regard
du profond didain qui perce un indigne proie, parce qu'il la juge, et qui ne
l'abat, a la fin, que pour en rire. Het is, behalve nogal gekompliceerd frans,
bepaald om vreselik bang van te worden. Daarna, als men zijn angst bedwongen heeft, lijkt deze gedachtengang: dat wild met een blik vol diepe
verachting, dat de vervolger weer tot prooi maakt, dat die prooi velt met die
blik, omdat die hem oordeelt (!), en alleen velt teneinde erom te lachen —
lijkt al dat bitter-verhevene en manmoedige wel erg op... die graveur met
zijn trompet.
Als het van mij afhing, zou men voortgaan Suares te miskennen tot hij
leerde om zichzelf te lachen. Niemand in de franse letteren komt mêer daarvoor in aanmerking. En wat lektuur betreft over grote mannen: ieder boekje
met eenvoudige maar betrouwbare gegevens is beter om hen te leren kennen,
cm hen ons voor de geest te roepen, dan idit groteske bedrijf van nu-leverik-u-ook-over-Die-een-stukje-Trance. Als „evokateur" behoort Suares tot die
virtuozen die eerst ons geestesoog dichthameren en zich dan ibeklagen omdat
wij van hun evokaties niets gezien hebben.

Montherlant verzucht ergens dat alles wat een schrijver over zijn boeken
hoort, lof of blaam, geestdrift of afkeer, misverstand en kompromis, kompromis en misverstand is. Alles, alles. De enkele uitzonderingen... nu ja, die
zijn er altijd. En daarbij is het dan nog waarschijnlik een verschil van graad.
Nu, in 1938, Brie jaar na het verschijnen van Het Land van Herkomst,
nu ik nog telkens lieden ontmoet die mij erover spreken, heb ik in dit verband de misverstaanders in de volgende kategorieen verdeeld:
a. Zij die alles goed of altans aanvaardbaar vinden, omdat zij mij
kennen en zich in eenvoud des harten overgeven. Dit zijn natuurlik voor mijn
persoonlik gevoel verreweg de beminneliksten.
b. Zij die de indiese gedeelten boeiend vinden, omdat zij die herkennen, bijv. omdat zij zelf jong in Indie waren, dus als kind in een chinese
toko gesnoept hebben, in de kali gebaad enz. Voor dezen zijn de europese
gedeelten alleen maar om over te slaan, schadelik voor het geheel, dat anders
zo goed had kunnen zijn. Al dat gepraat van die „parijse bohêmes" (zo
zeggen zij 't ongeveer, waar zij de boheme nog niet eens van de intelligentsia
leerden onderkennen) is hoogst vervelend en onbelangrijk. Belangrijk zou
het geweest zijn als die gesprekken hadden plaats gehad tussen indiesmannen:
ambtenaren en planters bijv. Zij zullen, vanuit Batavia bijv., uitmaken wat
belangrijk is en wat niet. (Nietwaar, men is als schrijver niet bepaald hovaardig als men vraagt om andere maatstaven!)
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Een variatie hiervan, maar over 't algemeen precies even intelligent,
vormen de lieden die het indiese deel niet uit eigen ervaring kennen, maar
eruit willen leren hoe het 15 jaar geleden hier geweest is. Iets dommer (een
paar later gekomen leraren van de H.B.S. en zo) en zij gaan betogen dat het
nimmer zo was, dat .2.# het heel anders gezien hebben.
In al deze gevallen is in de eerste plaats sprake van misverstaanders die
het boek lazen, vrijwel uitsluitend als documentaire. Men kan hen gerust en
met veel meer profijt loslaten op lava's Pracht en Praal door miss Ponder,
ingeleid door Colijn en bewerkt door Dr. Gunning. In ieder geval is hun
opinie mij precies zoveel waard als wanneer zij dat boek als een meesterwerk
der koloniale literatuur verslonden hadden.
c. Zij , die, wonder boven wonder, de indiese stukken niets gedaan vinden en daarentegen — vermoedelik ter kompensatie — de europese stukken
prachtig. Deze lieden zijn meest zelf „Indiacenner" en hebben dus hun kijk
en belevenissen niet in het boek teruggevonden. Anderziids zijn zij weer
„intellektueel" genoeg om belangstelling te hebben voor die gesprekken
tussen europese intellektuelen; tegenover het europese deel voelen zij zich
dan opeens meer leerling, of laat ons zeggen: belangstellende, dan kenner.
Alles wordt duidelik zoodra men maar even kijkt uit Welke hoek de opinie
waait.
d. Zij die kort en goed het boek „goed" = smakelik vinden omdat zij
het lezen als een geroddel en gelaster over personen die zij kennen of menen
te kennen. Over dit soon kan men kort zijn: ieder z'n plezier, dus waarom
het hunne te storen?
e. Zij die het kort en goed „slecht" = infaam, gemeen, pervers vinden
omdat zij le nooit nog iets dergelijks lazen, 2e dit alles fel strijdig vinden
met hun opvattingen over fatsoen en de dure plicht om niet zo over levende
personen en nogwel je eigen familie enz. enz. te schrijven. Waar hun psychologiese zin even nul is als hun literaire vergelijkingsmiddelen, is deze
vorm van misverstand, zijnde de meest geborneerde, ook de meest onverkwikkelike.
Alles welgeteld heb ik misschien tien mensen ontmoet die — hetzij als
„vakman", hetzij intuitief -- het boek aangepakt hadden zoals het behoorde.
(Montherlant zou vermoedelik zeggen dat dit veel is.) Alle kritiek van dezen
was van belang, omdat zij moisten waarover zij praatten.
Met-dat-al, ik ben dol op de „oprechte opinies" van de misverstaanders.
Zij zijn op zichzelf voor een schrijver een bron van lering; en het is alleen
te hopen dat hij genoeg van hen geleerd zal hebben tegen de tijd dat het
„sukses bij de scharen" hem deelachtig wordt.

Het kan Been toeval zijn dat in een tijd als deze, waarin zo geijverd
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wordt voor opbouwen en tegen afbreken, de volken meer en meet gereed
staan elkaar naar de strot te vliegen, elkaar uit te roeien met alle middelen,
w mogelik tot in het derde geslacht. De opbouwers hebben inderdaad prachtig werk geleverd. Opbouw van Rusland en Japan, van Italie en Duitsland.
De afbraak van Spanje is het resultaat van twee botsende opbouwen; de afbraak van Europa, morgen, kan de apoteoze zijn van de opbouw in het
algemeen. Men kan zich geen land ter wereld meer denken dat Arkadie tot
voorbeeld nemen zou: daarvoor zijn zones nodig buiten de voortdurende opbouw der beschaving, afgelegen hoeken die niet meer voorkomen op Onze
aardbol, na de geweldige opbouw van het wereldverkeer. De destruktieve
geesten van de mensheid hebben nooit zulke resultaten geboekt als de grote
opbouwers; zij havenden elkaar voor kleine gemeente, individueel. Er is
minder gemoord op gezag van de Prediker dan van Jezus, op gezag van
Nietzsche dan van Luther, op gezag van Multatuli dan van Coen. Marx, die
voor de weldenkende bourgeoisie natuurlik een aarts-afbreker is, is waarschijnlik een der grootste bouwers die de mensheid gekend heeft; Napoleon
— al werd hij meer door de omstandigheden gedwongen en gedreven dan
voor een zo algemeen erkend genie vleiend is — op zijn manier ook.
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BRIEVEN UIT HOLLAND

I

Het was een zonderling moment. De oorlog was nog niet uitgebroken,
maar scheen onvermijdelik. Drie of vier maal per dag luisterden we naar de
radio in de hut van de schotse hoofdmachinist, een grote zware man met een
bloeiend gezicht, een kalend hoofd en een helder kunstgebit. Hij was vol
goed vertrouwen, niet alleen dat „the right should prevail", maar ook dat
"this will be the end of the German empire". De kapitein, een veel kortere
brede man met een ruig gezicht en een joviaal kunstgebit, dat door een beschadigde voortand even deed t-wijfelen, niet scots maar welsh, zei precies
dezelfde dingen. Deze hele engelse bemanning, die Loch een ver van prettige
tijd tegemoet ging, gedroeg zich volstrekt waardig. De kapitein en de hoof dmachinist hadden de vorige oorlog meegemaakt en spraken ons, neutralen,
moed in. Heel Engeland, zeiden ze, was langzamerhand onverschillig geworden of er oorlog zou komen of niet, nil waren alle nodige maatregelen
getroffen, en als Hitler de oorlog wou, "well, this time he'll get his war".
Sedert een paar dagen voeren we 's nachts met de lichten uit, maar de
maan stond zo pal boven het schip en scheen zo doordringend, dat deze order
van de britse admiraliteit ons nog ver van onzichtbaar maakte. Op het verrukkelik beschenen dek, van waaruit we het hele schip konden overzien, de
witte verschansing, en de glanzende luchtkokers, en de grauwe dekken waaronder de kopra lag waaruit een zo grote toevoer van taaie kleine torretjes in
onze hut plaats had, en vooral de heldere, in dit licht kraehtig oplevende
planken, — op ons vierkant en knus passagiersdek gingen wij voort met de
kapitein en de eerste stuurman en de fdokter, alien zonder uitzondering scots
of welsh, grote glazen shandy te drinken. Dat wil zeggen: de dokter en de
stuurman en ik dronken shandy, want de kapitein verachtte dat mengsel (van
bier en limonade, zoals men weet) en vond het juist goed genoeg voor "those
non-alcoholic fellows" die meestal ellendige karakters hadden. Dit met een
knipoog naar de eerste stuurman, die nooit gin bestelde, omdat hij het te
duur scheen te vinden.
De kapitein dronk gin of bier, het laatste als hij niet te zeer wilde afsteken. Hij kon alleraardigst vertellen, hij had Richard Hughes van A High
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Wind on Jamaica persoonlik gekend, want hij had hem als passagier gehad,
speciaal door zijn chefs aanbevolen; en het had hem, toen hij hem voor het
eerst ontmoette, verbaasd — want om zich voor te bereiden had hij natuurlik
zijn boek gelezen dat de man een klein baardje droeg. Maar hij moist wat
een schip was, die man, ,daar niet van, en hij had later nog een ander boek
geschreven over een cykloon door een ander schip van de Blue Funnel meegemaakt, waarvoor een andere kapitein hem tot in finesses alle gegevens verstrekt had.
Een avond keek hij zwaarmoedig over de verschansing, deze kapitein.
Toen keerde hij zich opeens naar mij, en in zijn ruigrood, humoristies gezicht
stonden zijn ogen kinderlik open.
Ik vind het niet prettig, zei hij toen; ik heb de andere oorlog meegemaakt, dus ik weet wat het is, zie je; ik heb mensen voor mijn ogen zien
opblazen, en o-oh... Hij schudde het hoofd en wendde de blik weer naar de
zee. Het was niet zeker of de Italianen niet mee zouden doen, of dit eigen
schip niet in de Middellandse Zee getorpedeerd zou worden; de vorige dag
was hij zeer opgelucht geweest toen wij in de Rode Zee de italiaanse haven
Massawa gepasseerd waren, zo ver mogelik rechts er vandaan. Dat men vijandige schepen in de grond zou boren ook zonder oorlogsverklaring en juist
als het geen oorlogsschepen waren, nam natuurlik iedereen aan zonder er
verder over te praten. De kapitein dacht misschien aan zijn vrouw, over wie
hij ons vaak verteld had, die hem in Amsterdam tegemoet zou zijn gekomen
(maar er was nu geen sprake meer van tot Amsterdam door te gaan), , wier
foto's, met de kinderen, hij ons meermalen vertoond had. Hij had haar eens
in geen jaar gezien, had hij verzucht, en toen mijn vrouw daarbij opmerkte
hoe vervelend dat voor haar moest zijn geweest, had hij mij in het donker
aangestoten en gevraagd: — And what about me, eh?... Wat about the
old man?
De tweede stuurman, een jonge dikke Jood, die in Belawan ten tonele
was verschenen in agressieve shorts en onder een verpletterende tropenhelm,
formuleerde met zijn schelle stem en onverstaanbaar cockney-akcent: Gelukkig dat je nooit denkt dat je zelf een ongeluk kan overkomen. Het is onmogelik je voor te stellen dat je zult worden clOOdgeschoten!
En o, die ongeloofwaardige dag in de Rode Zee, juist toen de duitse
inval in Polen werkelikheid was geworden. Wat een helderheid van zon en
watervlak, samenwerkend aan een weefsel van rust, doorzichtig en toch onontkoombaar. De heldere gele stralen achter de etiopiese kust, als gefilterd
door een zachte nevel, een bijna onzichtbaar poeder in de lucht; de broze
glashelderheid van de golven, gerimpeld ook zoals alleen glas het zijn kan,
met langs de kant van het schip de smalle, kantwerkachtige, precieuse randen. En de zonderlinge eilandengroepen in de Rode Zee, onbewoond, want
bladerloos in de hitte, waar zand en rotsen met elkaar wedijverden in bijbelse
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rijke kleuren. Een vuurtoren op een van die eilandjes waar wij langs voeren,
bediend door een man, die daar wel moest wonen — met vrouw en kinderen
toch? — en die zich amuseren kon met roeien en vissen, als hij even vrij had.
En de vaart van het schip die niet minderde, alle italiaanse bedreiging ten
spijt; trouwens, hoe had die bedreiging kunnen blijven bestaan, in deze
temperatuur en in dit licht?
Na tien dagen passaatwinden in de Indiese Oceaan, met of en toe een
zeetje over het dek, kenden wij passagiers maar een werkelikheid: de oorlog
achter ons te hebben om deze vrede te vinden, deze buitenwereldse zaligheid.
Het was nauweliks warm, op het voorschip, vlak achter de boeg werd het
hele lichaam door de zachte wind gestreeld, zoals het oog door kleuren gestreeld werd, waar men het ook wendde. Binnenkort, rechts, zou men een
Sinai zien verrijzen, die de kapitein zelf niet kende, maar die er toch zijn
moest. En nog verderop, ook rechts, lag een Europa dat al begonnen was
zelfmoord te plegen, een Polen, dat een kolk van bloed en vuur moest zijn,
nu, in ditzelfde ogenblik. En wij stevenden er rustig op aan, foutloos de
juiste koers volgend, alsof de radio maar wax geleuterd had; als onmachtig
ons werkelik voor ogen te stellen wat deze „europese realiteiten" betekenden.
Ik nam het boek weer op ,dat ik, half zeeziek door de ruwe zee die wij
zo dapper idoorkruist hadden eer de Golf van Aden zich voor ons opende,
had laten liggen, — half zeeziek en voor de rest geschokt door het onvermijdelik gewordene sinds de duitse troepen de poolse grens waren overgetrokken, am zes uur op zekere morgen. Was het boek daardoor ook niet op
slag verouderd? Het was het tweede boek, dat ik aan boord was begonnen,
speciaal om mij op de hoogte te stellen van wat er in Europa omging, nu ik
daarheen terugkeerde: Het Fascisme en de Nieuwe Vrifheid van J. de Kadt,
een socioloog wiens onafhankelikheid mij vertrouwen inboezemde. Het eerste
was een boekje van Denis de Rougemont geweest, Een par in het Derde Rijk,
dat iemand mij, de dag van aan boord gaan, had toegestopt, „om toch ook
de duitse idealen wat te bestuderen".

Deze hollandse uitgave van De Rougemont's Journal d' Allemagne neemt
al tegen zich in door het kartonnen omslag, waarvan de hele voorkant overstelpt wordt door een portret van de auteur; volgens dit portret nu lijkt de
man, die ons als een denker wordt voorgezet onrustbarend op de bokset
Dempsey. Verder is het werkje waarschijnlik niet al te best vertaald; zo werd
ergens waar het Frans ongetwijfeld „embouteiller" gaf (opstopping van het
straatverkeer) dit woord gladweg weergegeven door „bottelen". Maar zelfs
een onvoldoende vertaling is er zeker niet verantwoordelik voor, dat dit verslag van de tijd die De Rougemont in Hitler-Duitsiand doorbracht, en dat
hij dan toch publiceerde met de bedoeling onthullend en lezenswaard te zijn,
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van onbeduidendheden en banaliteiten aaneenhangt. De typen van Duitsers,
met wie De Rougemont praat, wat hebben zij weinig te verraden (ik bedoel
ook: ondanks zichzelf) ; de konklusies die De Rougemont zelf trekt, wat zijn
ze weinig verrassend. Het boek is ingeleid door prof. Van der Leeuw. Waarom? Vanwege de kristelikheid. De Rougemont is kristen, prof. Van der
Leeuw ook. De Rougemont heeft in Duitsland ontdekt dat het nazisme
„een nieuw geloof" is. Het is tegelijk kinderachtig juist en ergerlik oppervlakkig; juist, als men uitsluitend op massaverschijnselen let, op het idiote of
voor iemand die de taak had scherper te zien. Tegenover dit nieuwe geloof
weet De Rougemont niets anders te stellen dan: het oude. Reden genoeg voor
prof. Van der Leeuw wellicht om zijn boek zeer aanbevelenswaard te achten.
\Vat worden zulke dingen makkelik, als men elkaar a priori verstaat! je moet
niet op de Duitsers schelden, maar liever proberen ze te begrijpen. En als
je dan het eerbiedwaardige begrepen hebt dat een „nieuw geloof" is, en je
bent daar niet van gediend, wat is dan logieser dan dat je je heil weer zoekt
bij de oude beproefde geloven? Of het nu het roomse of het protestantse zal
zijn, kan zo nodig later uitgemaakt worden: de koepel van het kristendom
staat immers over deze beide. En als ik nu eens lust kreeg, nu of nook, om
islamiet te worden?
De Rougemont, ook door Ter Braak in Holland nogal krachtig gepropageerd, komt mij voor het type te zijn van de middelmatige schrijver. Hij
is lang niet onsympatiek, sommige bladzijden van zijn Journal d'un intellectuel en chOmage (dat ik later in Bergen las) zijn zelfs beminnelik. Maar men
vergeet onmiddelik wat hij verteld en geformuleerd heeft, hoewel hij zich de
franse kunst van het formuleren zeer goed eigen maakte, zodra men zijn geschriften uit handen heeft gelegd. Zijn Penser avec les mains bevestigt deze
indruk; men herkent bier in hem definitief het soort geest dat men in het

Journal nog maar vermoedde: de leraar die in de ideal is gegaan. Hij betoogt,
hij denkt misschien zelfs, in paragrafen. Behalve op de vlucht voor het
nieuwe geloof — terug naar het oude — is hij, met de katolieke Fransman
Mounier (hijzelf is protestant en Zwitser) de uitvinder of her-uitvinder van
het „personalisme".
Dit personalisme waarmee op het ogenblik in Europa druk gewerkt
words — zelfs in Holland —, is een iets subtieler uitvinding dan het axioma
dat men, om aan bet nieuwe geloof te ontkomen, zich schrap moet zetten in
het oude. De toepassing van dit woord beoogt namelik niets meer of minder
dan het verdacht of onmogelik geworden „individualisme" te redden, dat wil
zeggen: dat wat goed en zelfs onmisbaar lijkt in het individualisme. Men
komt dan tot de volgende subtiele en op zichzelf zeer aanvaardbare onderscheiding: een individualist is een „ik" dat zich van de maatschappij afkeert,
een personalist daarentegen een „ik" dat weliswaar volkomen „ik" blijft,
maar zich diep bewust is van alle banden die het met de maatschappij ver-
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binden. En men ziet de konklusie dan van op een afstand: zo onvruchtbaar
als de eerste is, zo onvruchtbaar is de tweede.
Natuurlik, zodra men door woorden een onderscheiding kan maken, is
het recht van bestaan van deze onderscheiding bewezen. Het is alleen de bedoeling achter de onderscheiding, die mij hier verdacht voorkomt, sterker:
die mij antipatiek is. De onderscheiding in kwestie is een akademiese bij uitnemendheid. Als zij gemaakt is, kan men zich niet onttrekken aan het gevoel
dat iemand in principe werd , doorgesneden, wiens twee helften realiter nog
stevig aan elkaar vastzitten. Die individualist, het was een meneer die met
zijn rug naar het front van de massa toestond, die personalist, het is dezelfde
meneer, die zich even heeft omgedraaid. Onze individualist immers is in
werkelikheid zozeer loch aan de maatschappij verbonden — de maatschappij
zal daar wel voor zorgen, als hij het niet doer! —dat hij alleen als illuzie zich
van haar los moist te maken; en met individuele illuzies hebben sociologen niet
te werken. Iêdere individualist kan dus op slag de nieuwe titel van personalist voor zich opeisen.
De manoeuvre van de onderscheiding heeft daarom deze antipatieke
ware bedoeling, lijkt mij — meen ik bespeurd te hebben in alle gevallen
waarin zij plaats vond —, dat men een aantal individualisten wil redden
ten koste van anderen. Zie dezen hier, dat zijn Loch geen individualisten,
maar personalisten; de maatschappij zou zich verarmen wanneer zij dezen aan
de galg bracht; in godsnaam laat ons hen in onze politiek een plaats geven.
Dat wil zeggen: ze zijn ons sympatiek. Maar die anderen daar, ja, dat zijn
nare individualisten, hang die gerust op; het zijn eer- en plichtvergetenen,
egoisten, adders die de maatschappij te lang reeds aan haar boezem koesterde.
Anders gezegd: ze zijn ons antipatiek. II( zou er voor bedanken op deze manier de vinger op te steken voor een beloning van meester Maatschappij,
terwiji ik, met een andere vinger achter mijn rug de ware stoute jongens zou
aanwijzen die wel straf verdiend hebben. Al zou ik met Multatuli, en Ter
Braak, en nog wat sympatieke anderen op deze wijze als personalist geeerd
kunnen worden, terwij1 afschuwelike reddeloze individualisten als bijv. van
Deyssel en Arij Prins in het verdomboekje zouden moeten blijven staan, het
zou mij niet smaken.
Het schijnt dat de onderscheiding toch nog voor andere doeleinden te
gebruiken is. Zo ja, dan vraag ik mij in gemoede af: voor welke? 1k kan mij
een dame voorstellen die tot een heer zou zeggen: — Uw individu zou ik
altijd willen negeren, maar met uw persoon wil ik wel een kop tee drinken. — Dat is dan ook nog altijd dot, ja.
Is De Rougemont in zijn andere boeken voor mijn smaak een typies
schools denker, in zijn Journal d' Allemagne is hij een journalist, en niet
eens een goede. Geef mij als zodanig maar de heer Bruce Lockhart, of zelfs
de heer John Gunther, am de heer Egon Erwin Kisch buiten beschouwing te
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laten. Hoe middelmatig de Rougemont schrij ft, hoe gering zijn evokatief
talent is, bewijst hij wel afdoend in zijn beschrijving van een rede van Hitler,
die hij persoonlik heeft bijgewoond en waarvoor hij eerst vier uur fang platgedrukt heeft gestaan in een duitse menigte. Hij weet dan niets suggestief op
te tekenen; noch de rede, noch de sfeer, noch het personage van Hitler worden in de woorden die hij daarna schrijft levend; hij zoekt al zijn kracht in
een kort praatje over „een man met een extatiese glimlach". C'est bien court,
— vooral wanneer men zich daarvoor eerst vier uur heeft laten platdrukken.
Zanderling dat men dit Journal d'Allemagne als een waardevolle toelichting in het Hollands heeft menen te moeten vertalen, naast zoveel dat onvertaald bleef. Het geeft geen treffend beeld, geen werkelike oplossing, tenzij
voor mensen die toch al deden aan „Oxford-beweging" en „morele herbewapening"; het is verouderd als reportage en in ieder opzicht van geringe
betekenis; het lijkt mij precies het boek dat men, waar men in deze politieke
tijd toch al met maagoverlading bedreigd wordt door inlichtende en kwasiinlichtende lektuur, met een volkomen gerust geweten mag verwaarlozen. Ilc
heb het aan board met ergernis van mij afgegooid, na een laatste blik op de
Dempsey-kop, mij afvragend of degeen die het mij gegeven had werkelik
dacht mij hiermee jets nieuws te leren. Daarop begon ik de europese gevaren
die mij gingen bedreigen — men ziet welk een „personalist" ik hierdoor
meteen werd! — te bestuderen in het boek van De Kadt, dat de uitgever
Querido mij nog naar Indie had gezonden.
De beer De Kadt, nederlands socioloog, oud-marxist, meen ik (maar
kan men oud-marxist zijn?) iemand die ten onrechte ook wel „trotskist" genoemd is, redakteur van De Nieuwe Kern, scherp en knap essayist, heeft de
gevaren in kwestie op gans andere wijze benaderd: tienmaal intelligenter en
degeliker. Zijn bock verdient dan ook gelezen te worden door ieder die zich
een idee wenst te vormen van wat er — zoals ,dat beet „onder de politiek",
maar waarom juist niet er boven? — in Europa, en zelfs in de wereld, gaande
is. Wellicht is de Kadt, hoe scherpzinnig ook, niet een „grate geest"; ik bedoel: een Spengler is hij niet; hij is daarvoor te reed, te positief, te aktueel,
zeg desnoods: te joumalistiek. Een jongeman die ik eens in Batavia ontmoette,
vroeg mij a bout portant: — Is Ter Braak een grote geest? — 'Lk antwoordde:
— Vergeleken met wie? met Nietzsche of met professor Casimir? — De
jongeman gaf mij daarop geen antwoord, altans niet in rechte lijn. Hij begon
mij uit te leggen dat hij een zware kantoortaak had, dat hij 's middags vroeg
thuis kwam, dat hij dus, in de weinige tijd die zijn kantoortaak hem overliet,
boeken begeerde te lezen, die hem zouden inlichten over wat je weten moet.
Zo gezien zou men de grootste geesten gaan zoeken onder de samenstellers
van encyklopedieen, handleidingen en specialistiese brochures, en toch: de
lief de voor de encykiopedie is de bureaukratie van de boekenkast.
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Welnu, J. de Kadt, die na enige politieke deboires, enige partijen van
binnen gezien hebbende en er door teleurgesteld zijnde, maar er lering uit
getrokken hebbende, deze lering in werkelik onafhankelike beschouwingen wenst te benutten, zich daarbij min of meer Georges Sorel tot voorbeeld
stellende, De Kadt die toch vaak zeer persoonlik en niet zonder passie schrijft,
voldoet niettemin uitstekend aan de eisen die voorzegde jongeman aan zijn
lektuur stelt. De eerste hoofdstukken van zijn boek bleken mij een meesterlike
samenvatting te zijn, de meest algemene en toch helderste analyse die ik tot
dusver las, van wat Europa in de laatste jaren heeft doorgemaakt. Zelfs zij
die altijd willen dat men zien zal „dat er toch ook wat goeds is in het
fascisme", zullen door hem niet worden teleurgesteld. Hij, principiele bestrij der van het fascisme, ziet dat „goeds" wonderwel. Hij steekt zelfs zijn
bewondering voor Mussolini niet onder stoelen of banken, hij toont aan hoezeer Mussolini de levende krachten heeft in werking gebracht, die het Italie
van na de oorlog (de vorige nu!) bezat, en hoe het ,socialisme daar niet meer
toebehoorde, hoe Mussolini op dat ogenblik, en al zou hij later verkeerde
wegen opgaan, socialistieser was dan alle partij-socialisten. Hij acht Hitler,
die zich verder geen sekonde in zijn sympatie verheugen mag, een zeer bekwaam man, en verwondert zich over de ongelooflike verblinding van „luxeintellektuelen" die dit niet wensen te erkennen. Maar hij toont tevens onverbiddelik aan hoezeer de hele nazibeweging voor alle lagen in Duitsland —
en, wanneer Duitsland overwinnen zou, voor de wereld — de regering is
van het kazernisme. Niet van de generaals of de Junkers, die gemeend
hebben zich van Hitler te kunnen bedienen en die door Hitler volmaakt overtroefd zijn, maar van wat daaronder lag: van de korporaal en de sergeant.
„Hoezeer klopt alles", dacht ik, terwijl ik dit las; „die oude indiese
journalist, die oude Van Hurk, als sergeant-schrijver in de journalistiek gekomen, als hoofdredakteur-tropenjournalist-bij-uitstek zo onherstelbaar sergeant-schrijver gebleven, was het dan ook zijn fatum niet, als hij ook voor
Indie alle heil verwachtte van dit bizondere kazernisme?"
Het verbond van Duitsland met Rusland, dat ons hier in de Golf van
Aden zo opschrikte, heeft De Kadt niet met zoveel woorden aangekondigd;
wanneer hij de komende oorlog behandelt, ziet hij nog de kombinaties Duitsland-Italie-japan enerzijds, Frankrijk-Engeland-Amerika, en daarbij vermoedelik toch ook nog Rusland anderzijds. Maar toch: hij maakt zich geen enkele
diepere illuzie wat betreft de saamhorigheid der dingen en hij spreekt in uitnemend beredeneerde bladzij den uit, hoe de wereld tenslotte verdeeld is in
een duel: tussen wat men de „totalitaire" waarden noemt en wat men „demokratiese" of „liberale" waarden noemen kan, al voldoen geen van deze
woorden geheel, zodra men let op wat de zaken die zij dekken in de praktijk
geworden zijn.
Blij ft het betoog van De Kadt sterk en vast zolang hij zich bezig houdt
13
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met een rapport, dat tegelijk een balans is van het gebeurde, de grootste betekenis van zijn boek is toch nog dat hij zich ook aan ideologie en toekomstbeelden waagt, dat hij een tuimeling riskeert op gladder terrein. Hij gelooft
niet aan een overwinning van Duitsland; hij voorspelt de uiteindelike nederlaag van het kazernisme en hoopt dan .dat de „liberale" krachten van de les
zullen hebben geleerd en zullen opbloeien in een mate die tot dusver ongekend was, in voile bewustheid nu van de taak die zij tot dusver verwaarloosden. En in deze wereld van de ,,nieuwe vrijheid" rekent hij in de eerste plaats
op de intellektueel. Hij wenst of te doen met de „luxe-intellektuelen" die hun
maatschappelike verantwoordelikheid niet verstaan. Wij kunnen hierover
twisten; men raakt hier weer de onderscheiding tussen de individualisten en
de personalisten onder de intellektuelen, die ik wantrouw; maar het is bij De
Kadt toch nog iets anders en, welke de etiketten ook mogen zijn, idioot de
intellektueel die hem, in deze tijd naar dit betoog luisterend, niet begrijpt.
II( luisterde naar het betoog, geboeid als wie zichzelf hoort richten door
iemand die voldoende verschillend maar ook weer voldoende gelijkgestemd
is om recht van spreken te hebben, en . die idit recht van spreken bovendien
steunt door al le bewijzen van een superieure intelligentie. Laat hem vooral
uitspreken, dacht ik. Valery zegt ergens dat iemand die zichzelf „honnete
homme" noemt, iemand is die goedkeurt wat hij zelf doer...

Zo ver was ik met Het Fascisme en de Nieuwe Vrijheid gekomen toen
ruwe-zee en radionieuws het uit mijn handen deden glij den. Het lag enige
tijd op dek, tussen detektive-verhalen en het cykloonboek van Richard
Hughes,

In Hazard, op het onderste blad van een bamboe-roltafeltje; alleen

de wind sloeg het soms open en het omslag begon er bij te handen.
Nu, op de voorplecht in het koesterende briesje, hervatte ik mijn lektuur, weldra verwonderd dat het boek zo boeiend bleef, terwiji de oorlog er
nu prakties was, de oorlog die alles veranderd scheen te hebben. Links en
rechts van het schip, ter hoogte van de brug, deinden meeuwen mee, in een
zonderling rustige en systematiese vlucht, en mijn vierjarig zoontje, door
iedereen aan boord verwend, keek om zich heen en drukte ook zijn gewaarWaarom hebben we zo'n fijne dag gewordingen uit door te vragen:
kregen? Is het feest? De eerste stuurman kwam bij ons en kon .zich niet

weerhouden ons uit te leggen dat deze egyptiese of arabiese zeemeeuwen toch
niet te vergelijken waren met hun europese soortgenoten: — A very

poor

sort of gull indeed. — Wij dachten aan de egyptiese of arabiese zeelieden,
wier povere zielen deze vorm hadden aangenomen. Deze eerste stuurman,
Mr Owen, een wonderlik kleine onvolwassen figuur met het gezicht van het
jongetje dat thuis onder slagen moest opgroeien, een schotse Poil-de-Carotte,
maakte niet veel kans dat zijn ziel later als zeemeeuw een veel beter figuur
zou slaan. Dan eerder nog de dokter, Mr Barr, ook geen zwaargewicht toch,

zoals de kapitein had opgemerkt. En de hofmeester, Mr James, die al een
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centimeter of drie langer was, hoewel zijn schedel zozeer glom, dat de kapitein beweerde hem te hebben verboden 's nachts in het maanlicht te komen,
nu wij order hadden alles zwart te maken. En captain Williams zelf, die
altans in breedte goedmaakte wat hij in hoogte te kort kwam. Maar de hoof dmachinist, Mr Dick, wie het aan rondheid evenmin als aan hoogte ontbrak,
wat een glanzend mollige meeuw zou zijn ziel niet kunnen worden! Een chef
van een zeemeeuw, even verzekerd als nu ,dat „the right should prevail".
De Kadt dan wenst of te doen met de z.g. luxe-intellektuelen die hun
maatschappelike taak niet verstaan; hij schrijft scherpe woorden over de lafheid en de nutteloze zelfvernedering van andere intellektuelen, die meenden
te moeten knielen voor de arbeider; — hij, de marxist, breekt de staf over de
imbeciele opvatting dat de werkman ide enige volledige amens zou zijn. Aan
de onjuistheid van die opvatting schrijft hij veel toe van de nederlagen die
en liberalen en socialisten hebben geleden, van de suksessen die de fascisten
wisten te behalen. In zekere zin wenst hij de intellektuelen te mobiliseren,
zoals Hitler en Mussolini het de kleinburgerij hebben gedaan. Hij wenst een
beroep te doen op degenen die het meest met hersenen behept zouden moeten
zijn onder deze zelf de „derde stand". Hij meent dat men in ieder geval te
Lang en te veel gerekend heeft op die „enige werkelike kracht" volgens
Marx: de vierde stand, het proletariaat.
Gaat hij, aldus redenerend, een nieuwe katastrofe tegemoet? Ik zie de
mensen al die meteen glimlachen bij de idee van deze maatschappijbesturende intellektuelen, die zonder verwiji iets mompelen van „dat er din zeker
niets van terecht komt". Maar er is dan een misverstand, want De Kadt wil
immers juist dat deze intellektuelen niet langer zullen zijn zoals zij nu zijn.
Overigens, in hoeverre het de taak, de enig juiste bestemming is van bepaalde intellektuelen om „luxe-intellektueel" te zijn, van sommige kunstenaars
bijvoorbeeld die de Kadt zelf tot de superieure zou rekenen, blijft een andere
vraag. Men zou rdaarover met hem moeten praten; maar hij zou terecht kunnen
zeggen dat dit slechts een gering onderdeel betreft van zijn algemeen bedoeld
betoog. Zoals zijn boek is, moet men het erkennen als een van de intelligentste en boeiendste publikaties betreffende onze tijd, zowel in het reEle als
in het hypotetiese gedeelte, het meest misschien nog door de voortreffelike
kombinatie van de twee, door het reEle akcent ook dat hij weet te behouden
als hij onderwerpen behandelt die het utopiese naderen.
Ik heb dit boek uiterst geboeid gelezen, op de Indiese Oceaan, terwijl
de moesson-winden om het schip gierden en de radio dageliks dreigender
werd. Zelfs toen de oorlog werkelikheid was geworden, verloor dit boek
— dat toch zo kenmerkend er voor geschreven was — zijn werking niet.
Bestaat er zoiets als een partij-De Kadt? De O.S.P., lees ik nu in een
bespreking van zijn bock in een socialisties orgaan. Deze man is oud-kommunist, oud-socialist, dan oprichter van een partij geweest, dan volgt een
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periode van „vereenzaming", meldt de recensie. Al het nodige dus om een
soort Sorel te zijn. Maar een Sorel als hoof d van een partij, waar brengt
ons dat?

Op 1 September 1939 voeren wij Port-Said binnen, de ,dag waarop daar
de staat van beleg werd afgekondigd. Wij bleven er nog vier dagen aan
boord; de kapitein ging geregeld bij de admiraliteit informeren en kreeg nooit
andere berichten dan dat hij zich klaar moest houden. Toen besloten wij het
zekere voor het onzekere te nemen en op een hollands schip over te gaan. De
blauwe pijp van de „Stentor", onze engelse Blue-Funnelboot, werd zwart geverfd; wij als Hollanders zouden er waarschijnlik toch of moeten, omdat de
boot in een konvooi de tocht door de Middellandse Zee zou vervolgen. Zo
kregen wij dus vier dagen hotel: meer dan genoeg om Port Said te leren
kennen, dit stadje dat oosters is als men uit Europa, europees als. men uit
Indie komt, dit oord, vermaard om zijn internationaal geboefte, dat er toch
zo braaf en vervelend kan uitzien als een niet al te pittoresk italiaans provinciestadje. Wij zagen er Mr Midshipman Easy van kapitein Marryat in de
bioskoop, en wij grepen driemaal per dag naar de frame en engelse kranten
uit Cairo, waarvan het oorlogsnieuws maar niet sensationeel scheen te kunnen
worden. Toen stapten wij op de Indrapoera, en met deze boot werden wij
driemaal door engelse kruisers opgebracht: in Gibraltar, in the Downs en in
Tilbury; maar het duurde allemaal goddank niet lang, en 21 September, na
in Tilbury rommelig overgesmeten te zijn op een veel te kleine boot van de
Maatschappij Zeeland, zetten wij voet aan wal in Vlissingen.
Voor mij geen politieke lektuur meer. De gesprekken van de medepassagiers, de telegrammen op het bord in de rooksalon, konden ruimschoots
volstaan voor „een intellektueel die zich rekenschap wil geven". Eerst toen
ik in Holland was, ontsnapte ik niet aan het boek dat in vertaling net uit
was en dat iedereen zich beijverde te lezen: Die Revolution des Nihilismus
van Hermann Rauschning, ex-senaatspresident van Dantzig. Ik deed over dit
boek dat, ondanks zijn „inside information" en ondanks de heersende situatie, ondanks het Nederlands zelfs van mijn vriend ter Braak, mij geenszins
boeiend leek, ongeveer tien dagen, ruim driemaal zo lang als voor een werkelik happige lezer nodig zou zijn geweest. Toen ik het uit had, zat ik in het
noordhollandse dorp Bergen *en moest ik mij opmaken om voor het enige
onafhankelike — bijna onafhankelike! — blaadje in Indie, Kritiek en opbouw, „brieven uit Holland" te schrijven.
Ik schreef 22 Oktober uit Bergen:
„Neen, ik zal u niet over Europa vertellen. Ten eerste omdat men in dit
mooie, vriendelike, zalige dorp in een klein paradijs woont, dus buiten
Europa. Ten tweede omdat men geen Europeaan meer schijnt te zijn als men
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niet deel neemt aan de oorlog. Daarmee houden alle Hollanders op, Europeanen te zijn. Hier in Bergen hebben de gemobiliseerden nog niet eens gasmaskers (ten minste acht dagen geleden was dat nog zo) , en zelfs de soldaten
merken hier niets van de oorlog, behalve dat er nu velen onder zijn die zich
in hun nieuwe staat dageliks doodvervelen. Dit paradijsje kan iedere dag
de hel boven zich zien losbarsten, maar zolang dat niet gebeurd is, heeft men
geen oorlog, merkt men er dus niets van. In de dorpen heeft men zich misschien nooit werkelik ongerust gemaakt; in de steden valt waar te nemen
dat de onrust geweken is sinds de oorlog er is: de grootste onrust heerste toen
er nog met oorlog gedreigd werd. Wij beginnen ons thuis te voelen in onze
neutraliteit — hoewel die zoveel minder van onszelf afhangt dan van de
grote buren — en voor zover Frankrijk en Engeland vechten voor waarden
waarzonder ook wij niet kunnen leven, zien wij vertrouwend toe hoe Frankrijk en Engeland ook voor ons zullen redden wat gered dient. Men zou
kunnen praten van „kastanjes uit het vuur halen", wanneer wij nu eenmaal
niet zo klein waren; wanneer wij er ons niet op konden beroepen te klein te
zijn voor zulk spelen met vuur en kastanjes.
Ten derde — want ik ben nog niet klaar met de redenen die ik lieb om
u niet over Europa te schrijven — ten derde schrijf ik er niet over, omdat wij
hier in Holland feitelik niets weten; niets meer dan wat u zelf lezen kunt in
de bladen. Wat daarin staat, is negen op de tien keer het weten niet waard
en is de tiende keer meestal nog: voorlopige waarheid. Het kan, uit Indie
gezien, vreemd lijken dat men, in Holland wonende, niet meer van de oorlog of zou weten dan in Bandoeng of Batavia, nochtans is dat zo, en wij,
nederige burgers, zullen daar niets aan veranderen. Wat wilt ge? zoals de
Vlamingen zeggen. leder land heeft scherpe maatregelen getroffen om ontmoedigende of demoraliserende berichten naar behoren weg te houden; wat
valt tegen zulke maatregelen — die in oorlogstoestand bovendien zo logies
en juist worden — te beginnen?
De franse schrijver Jean Giono, in Duitsland zeer bemind om het
Blubo-karakter van zijn geschriften, is wegens anti-militaire propaganda in de
gevangenis terechtgekomen. De man was in zijn rol gebleven, sinds jaar en
dag anti-militarist zijnde. Niets logieser echter dan dat de betrokken autoriteiten eveneens in hun rol bleven. Bovendien, iemand die niet begrijpt dat
de germaanse zegeningen waaronder de wereld verstikt dreigt te worden,
alleen nog maar te keren zijn met de wapenen, en met alle overtuiging achter
die wapenen, is een ezel; en sinds de oorsprong der tij den deed het er weinig
toe waar een ezel, die geen dienst kan doen, wordt opgeborgen,
De kommunisten en zij die nog steeds blijven „kommuniseren", beweren dat Rusland volstrekt geen verraad heeft gepleegd door een verbond
met Duitsland te sluiten; dat Hitler nog eens door Stalin zal worden opgegeten. Dat Stalin — tegen alle beschuldigingen van Trotsky in — nu eindelik
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bewijzen zal, dat ook hij de „permanence revolutie" beoefent, dat ook hij
hlijft aansturen op een sovjetisering van de wereld. Prettig vooruitzicht voor
wanneer de Duitsers, Fransen en Engelsen op hun laatste benen lopen.
Dit alles om vol te houden dat ik niet over Europa ga schrijven. Want
dit alles — en nog veel meer dat er even logics uitziet — zijn praatjes. In
werkelikheid weet niemand wat er werkelik gebeuren gaat; ik wed de meest
in het geval betrokken diktatoren en gezagvoerenden ook niet, op de loer
als iedereen ligt om zijn slag te slaan als de tijd daarvoor gekomen is, dat
wil zeggen: om zijn houding te improviseren naar de gelegenheid. Weet het
mysterieuse Rusland, weet het imysterieuse Italie, wat het gaat doen? Ik behoor tot de paradijsbewonertjes die dat betwijfelen".
Gisteren kreeg ik een brief uit Indie. Daarin las ik: „De brief aan
Sjahrir (dat is mijn afscheidsbrief in Kritiek en Opbouw bij het verlaten van
Java) heeft veel stof doen opwaaien, alhoewel het Hoofdparket K. en 0.
ongemoeid heeft gelaten. Van Europese zijde veel en heftige kritiek; ondertoon: verrader!" Hoera, hoe herken ik daaraan de rechtdenkende europeeskoloniale samenleving! Maar Multatuli klaagde al dat Hollanders niet lezen
kunnen.
Vervolgens — altijd om niet over Europa te schrijven — gaf ik mijn
uiteenzetting over De Rougemont en De Kadt. Ik voegde daaraan toe wat
ik , dacht over het werk van Rauschning. De schrijver is ex-nazi, ex-medewerker van Hitler, — een overloper dus. Hoe heeft die man, als hij zelf
een eerlik man is, zolang in de nazi-leiding kunnen geloven, die hij zelf nu
aan de kaak stelt? Omdat hij behoudend is, omdat hij wilde geloven dat
Duitsland alleen op deze wijze gered kon worden, tot hij er met al zijn willen
niet meer kwam. Hm, — maar of de man sympatiek is of niet, zegt iedereen,
wat doet het er toe? Het is plicht te lezen wat hij te onthullen heeft.
Ook ik heb aan die plicht .dan voldaan. Dat het boek — omdat de
schrijver zo goed „kent" waarover hij het heeft, omdat hij er zo „in"gezeten
heeft — belangrijker, of zelfs maar onthullender, zou zijn .dan het boek van
De Kadt ontken ik. Maar dat men het gelezen moet hebben, lijkt mij waar
en het is natuurlik best te begrijpen dat velen dit het belangrijkste boek vinden over Hitler-Duitsland. Het is tegelijk een beetje vervelend geschreven
(in een typies duitse stijl, die in de vertaling van Ter Braak zijn karakter niet
kwijtraakt) en fatsoenlik gehouden (zonder pakkende staaltjes, dus daarom
al meer betrouwbaar voor een zeker publiek) en alles bij een een zeer naargeestige lektuur toch (hoe kon het anders met dit onderwerp?). Maar natuurlik, het is belangrijk.
Is het omdat Rauschning zoveel nieuws onthult? Nauweliks. Eigenlik
heeft men, als men hem leest, evenzeer het gevoel dat hij niets vertelt dat
men niet al lang wist, als wanneer men Denis de Rougemont over Duitsland
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leest. Maar wat hij vertelt is honderdmaal erger: positiever, gedetailleerder.
Bij hem geen vage kolleges over een „nieuw geloof"; integendeel, hij beschrigt een nazi-elite, die men niet anders noemen kan .dan een elite van
gangsters, een ridderschap van de gewetenloosheid, een klub van politieke
gokkers die coilte que coilte de macht in handen willen houden, voor wie niets
telt (vandaar het nieuw gebruik van het oude woord nihilisme) dan macht
en sukses, en door wie de massa, die massa die aan het „nieuwe geloof"
sukkelt, geexploiteerd words, bedrogen en veracht tot ieder uiterste dat zich
maar denken laat.
Nietwaar, men wist ,dat? Hoe precies doet er niet toe, — door al de
gedane beloften van Hitler te vergelijken met zijn verdere gedragingen of
hoe dan ook, ,door verstandelike beredenering of meer intuitief, maar men
wist het. Dit boek van Rauschning echter vertelt niet alleen dat het zo is,
maar hoe precies. Daarvoor was natuurlik de kennis van den „insider" nodig.
Rauschning heeft de bond van de totalitairen, het samengaan van Duitsland en Rusland voorspeld. Hij meent dat de nazileiders hun ondergang
tegemoet gaan, of zo niet zij, dan Duitsland in ieder geval: Duitsland met
hen of door hen, zo ziet hij bet ongeveer, tenzij het leger de zogenaamde
elite nog opruimt. Maar hier heeft men in bet oog te houden dat deze Rauschning behoudend is, dat hij niets voelt voor revoluties, dat hij nog liever met
De Rougemont terug wil naar het oude geloof. Het is de revolutie van de
roden die achter de revolutie van de nazi's opdoemt, waarvoor deze onthuller
het meest bang is. Diis wijdt de kadet die hij geweest is een hele afdeling van
zijn boek aan de hoop dat het leger met de ridders van de gewetenloosheid
nog zal afrekenen, om de bouw mogelik te maken van een ander Duitsland.
Naar de leiders van het huidige Duitsland op afgaan, zegt hij, is niets
minder dan de verovering van de wereld. Een superieur ras is een ras dat
over andere rassen heersen wil, dat daartoe ook gerechtigd is; dus moge het
„liberale" Engeland plaats maken voor Duitsland! Voor IndiE noteer ik dan
deze passage, waaruit een zo vertrouwd geluid opstijgt ( blz. 207-208):
„De rassenleer, die voorloopig slechts met het oog op de Joden werd
ontwikkeld en als instrument der revolutie beproefd, biedt een onuitputtelijk
aantal mogelijkheden om in de koloniale wereld macht uit te oefenen met
behulp van welluidende phrasen; als daarvan tot dusverre in verband met den
nog onzekeren toestand in de wereldpolitiek nog geen gebruik werd gemaakt,
moet men daaruit volstrekt niet of Leiden, dat niet juist op dit terrein de ware
resultaten van het nationaal-socialisme zouden kunnen liggen. Slechts op de
basis van de rassenleer kan men de democratische ideeen, die van machtsuitoefening niets willen weten, door middel van andere ideeen overwinnen en
zich de hardheid eigen maken, die noodig is am de bevoorrechte positie van
het blanke ras in de wereld te verdedigen, los van alle „humaniteitsgezwam";
de nieuwe politieke leer verlicht am zoo te zeggen het heerscherswerk, de
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rassenleer, de leer van de ongelijkheid der menschen en rassen, ruimt alle
verkeerd gerichte gevoelens op, waarmee een oud heerschersras in den loop
der eeuwen door nadenken en vrouwelijke sensibiliteit werd opgescheept".
Ha, alle verkeerd gerichte gevoelens! zo maar, in een woord, verkeerd.
Is het niet of men de „die-hards" van onze koloniale samenleving hoot?
Krijgen de „etiese halfzachten" ook hier niet gruwelik ongelijk? Rauschning
vervolgt:
„Het zou overigens onvruchtbaar zijn onder den gezichtshoek van deze
„heerschersleer" ook eens het anti-semitisme te beschouwen, dat men nog
steeds exploiteert en verscherpt. Men moet ook hier een onderscheid maken
tusschen een populaire opvatting voor de massa en een bijzonderen uitleg
voor „elite-kringen". Bij de elite, in de S.S. en elders, wordt het anti-semitisme openlijk beschouwd als een „leerschool in het heerschen". De Jood is
de kleurling, de uitgeworpene van Europa, evenals de politiek gecompromitteerde, de „ondermensch"; als men tegenover hen een humane houding aanneemt, wil dat zeggen, dat men ongeschikt is om te heerschen; daarom wordt
gevoelloosheid en zelfs wreedheid opzettelijk gecultiveerd, want het gaat
er om de weekhartigheid uit te roeien en de brutaliteit om zoo te zeggen weer
een goed geweten te bezorgen. Er bestaat een recht op brutaliteit: dat hebben
de Groot-Duitschers duidelijk geformuleerd. „Frankrijk, het stervende yolk,
kunnen wij zoo verslaan, dat het nooit meer opstaat en wij zullen het doen!
Engeland kunnen wij, als het ons meeloopt, tot een ongevaarlijken eilandenstaat vernederen". Zoo formuleerde Class het Duitsche oorlogsdoelwit. Maat
is het absoluut noodig de nieuwe heerschersleer zoo dwaas te definieeren als
de tragi-comische Class het deed? Haushofer zegt voorzichtig, dat de koloniale politiek in den nieuwen stijl met uitbuiting en onderdrukking niets uitstaande heeft, maar slechts gerechtvaardigd wordt door de idee der leiding;
die overigens ook niets uitstaande heeft met het verzorgen van de belangen
der gekleurde bevolking."
Rauschning leers ons vender dat men in Duitsland zelf verstomd heeft
gestaan van de lankmoedigheid der andere europese volken; dat wat aanvankelik bluf en probeersel was, in deze gokkerspolitiek steeds groter zekerheid
is geworden, in het aangezicht van die onvergelijkelike lankmoedigheid. Maar
dit fogies verband, dat een kind vatten zou, is te eenvoudig en dus niet besteed aan de fatsoenliken die het nog eenvoudiger axioma er tegenover stellen
dat men, als men nu eenmaal fatsoenlik is, zulks vooral dient te zijn tegenover
gangsters. 1k voor mij heb tegenover „nazi-naturen" nook geloofd aan geduld, fatsoen en wat dies meer zij; alleen nazi-manieren zijn voor deze „heersers" begrijpelik. Het fatsoen — ik bedoel hier nog niet eens wat in de
krant zo heet — kan iets treurigs zijn wat morele houding, en iets rampzaligs
wat praktiese gevolgen betreft. Het ziet er nil echter naar uit dat zelfs die in
Duitsland zo hevig verachte lankmoedigheid tot een eind is gebracht.
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En geen mens die de uitslag weten kan. Dat de oorlog — hoe dan
ook — grote sociale veranderingen ten gevolge hebben zal, dat is de enige
zekerheid voor wie over deze dingen nadenkt. In Holland leest men er over,
schrijft men er zelfs over, zolang anders handelen niet onvermijdelik wordt,
— d.w.z. in berustende afwachting van wat ons overkomen kan. En dat heeft
zijn goede kanten, ontegenzeggelik...
Hier in Bergen, is een militair vliegveld. Jets verder een post van luchtafweergeschut. Af en toe jankt en miauwt een sirene door de nacht, erger dan
katten en honden bijeen. Maar men schrikt er al niet meer van, men zegt: —
Het zullen wel oefeningen zijn. — Als vreemde vliegtuigen hierboven verdwalen, in de nacht, wordt er op geschoten. Altans er wordt geschoten,
misschien niet precies er op. Het hollandse luchtafweergeschut van Bergen
(men kan het in de kranten nalezen) is al menigmaal „in werking gesteld",
maar ook daar slapen de Bergenaren doorheen en mijn hospita heeft me bij
het ontbijt al wel driemaal gevraagd: — Hebt u niets gehoord? Hoe is het
mogelik! Er is weer zo vreselik geschoten vannacht.
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II

Het is 5 December, Sint Niklaas. Wij zitten in Den Haag, door alarmerende
brieven uit Bergen weggeroepen, omdat het germaanse bezoek zeer dreigend
werd. In Den Haag scheen men zich nuttiger te kunnen maken; allicht kon
je daar nog eens „gebruikt" worden als het eindelik op dood en leven ging.
Maar, zoals een luitenant mij zei, zorg er voor dat je je pas opgeeft als er al
iets aan de hand is; anders nemen ze je zelf tegen heug en meug, om de
burger , die van vaderlandsliefde blijk geeft niet voor het hoofd te stoten, en
ze zetten je aan een werkje dat je binnen 3 dagen alle ijver en geloof ontneemt; ik zie nogal wat teleurstelling om me heen in zulke situaties...
Maar goed, daar ze de vliegtuigen in het bos begonnen te verstoppen,
in Bergen, zodat je op iedere wandelweg een militair ontmoeten kon die je
verzocht of te zwenken of rechtsomkeert te maken, daar het alarm uit Den
Haag dringend werd, besloten wij aan de oproep gehoor te geven. Allerlei
plaatsen waren in grote zenuwachtigheid ontruimd, men vertelde zelfs dat
Utrecht al leegliep. Maar toen wij in Den Haag aankwamen — met een volkomen rustig treintje — was de schrik juist voorbij. Een radiorede van minister De Geer, triviaal maar doeltreffend, had zelfs, zij het ruim 48 uur te
laat, alweer olie gegoten op de woelige wateren der burgerlike gemoedsgesteldheid. En men had niets beters meer te doen dan te luisteren naar de
verhalen.
Prachtige, schokkende verhalen. Van officieren, die bij klubjes gearresteerd waren; van spionnage-affaires, met en zonder gesmokkelde uniformen;
van de engelse Secret Service die ons met Duitsland had trachten te brouilleren; van ieen „putsch" van de N.S.B., (men moest wel een duits woord gebruiken voor deze partij die zonder duitse steun niets meer in het land zou
betekenen), een „putsch" dus die nog net op het laatste ogenblik door een
inval van de politie was verijideld; van twee vijandige kampen in Duitsland,
waarvan het ene wel, het andere niet Holland wilde binnenvallen; van de
gearresteerde Mussert, of was het meer zijn broer, die overigens officier was,
dus ook niet om gering over te denken; van de geheime papieren door de
politie in beslag genomen, zodat „de rekening die heren Loch behoorlik voor202

gelegd zou worden", ook al waren ze voorlopig weer losgelaten; enz. Grote
stoere jonge kerels in het leger — natuurlik moesten ze groot en stoer zijn
voor de okkasie — hadden gegriend en gesnotterd toen ze hoorden dat het
menens werd, sommigen waren voor een zenuwkrisis naar huis gezonden. En
de tanks van de Duitsers waren tot vlik bij onze grens opgereden; en de
Duitsers hadden van hun kant het prikkeldraad al weggehaald — stel je voor
hoe de hollandse soldaten aan deze kant van de grens dat hebben aangekeken! — en toen hadden ze, toen opeens het tegenbevel ontvangen werd,
dat prikkeldraad weer teruggezet goddank. Om geen Duitsers binnen te
krijgen in overgesmokkelde hollandse uniformen, had men aan deze kant een
wachtwoord bedacht met een prachtige hollandse s-c-h erin, die geen Duitser
met enige mogelikheid behoorlik had kunnen uitspreken. Maar ten slotte was
er dan niets gebeurd. Maar dat er toch iets gebeurd is, staat vast.
Geen mens die daaraan twijfelt; maar de autoriteiten hebben het niet nodig geacht de nederlandse burger te openbaren waaraan hij heeft blootgestaan,
waaraan hij misschien nog dageliks blootstaat. Wat niet weer, niet deert.
Men is, na de radiorede-De Geer, in rust teruggezonken; en iedere dag in
rust is een dag gewonnen op de ellende van deze tijd. De wij ste p onder de
burgers zijn zij die zeggen: — Wit je ook hoort, begin met er precies een
honderdste van te geloven. — Men heeft in ieder geval een referendaris bij
Sociale Zaken en een meester in de rechten bij Ekonomiese Zaken gearresteerd wegens spionnage; zoveel heeft de krant ons mogen en willen onthullen. Toch weten wij niets dan dat er ongetwijfeld iets gebeurd is, iets
dat heel ernstig had kunnen zijn. De soldaten die met het geweer aan de
voet de voornaamste gebouwen blijven bewaken, herinneren ons daaraan, ook
als wij nu weer lustig over Sint Nikolaas praten die zich tegenwoordig den
dagen te vroeg op straat vertoont, ook al vanwege ide reklame. De Finnen
hebben het minder prettig dan wij, want die hebben nu wet bezoek gekregen
en vermoedelik geen tijd voor Sint Niklaas; de finse kinderen zien wellicht
andere dingen door de schoorsteen komen dan cadeautjes; maar het prettige
voor ons (dat neemt niemand ons af) is dat dit zo ver van ons af gebeurt.
En wie zichzelf bedreigt voelt, heeft geen ruimte meer over voor gevoelsmanifestaties over verre buren; en idit egoisme is gezond, en...
Het is merkbaar, hoop ik, dat ik met niet veel „joumalistiek plezier"
deze bladzij den heb geschreven. Deze grootse tijd geeft nu eenmaal geen
plezier, behalve voor dingen die je er met wilsinspanning van los hebt kunnen
maken, die je er op hebt kunnen veroveren. Een mooi gedicht dat je volledig
in je opneemt, als een zuivering door je geestelik organisme laat gaan, is een
inval, op het gebied dat de krant in onze aandacht heeft bezet; twee prachtige
regels kunnen de gezond-egoistiese verdringing zijn van een getorpedeerd
schip.
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1k heb niet egoisties genoeg durven zijn am mij over te geven aan dergelijke zuiverende poEzie. In een land waar men het al zo rustig heeft — zij
het dan ook dat men zich voelt samengepakt in een bedreigde schaapskooi,
met alle wolven op komst — is men wel een beetje verplicht zich te kwellen
met meer toestandbewuste auteurs. Het is bedroevend dat de' ene politieke
auteur na de andere zo slecht voldoet, en als werkelik politikus en als werkelik auteur, maar men kan niet alles vergen: 50 % toestandbewustheid naast
50 % talent zou een aanvaardbaar geheel moeten vormen. De vraag is alleen
of die toestandbewustheid brengt tot liegen of tot waarheidspreken; men kan
het ene immers al even goed rechtvaardigen door de eisen van de toestand
als het tweede.
Feuchtwanger weer beter wat de toestand is dan Gide, heeft een jonge
man mij weten te vertellen, een jonge man die krachtens zijn burgerlike geboorte en idaarmee gepaard gaande afschuw tegen zijn gegeven milieu,
krachtens zijn onwankelbare overtuiging ook dat iedere politikus toch een
ploert is, dat alleen ploerten prakties voor de mensheid kunnen zorgen, dat
het verrrouwen in sociaal-bewuste intellektuelen een halfzacht en kinderachtig geloof is, die krachtens dat alles plus het besef dat Stalin natuurlik een
schoft-der-schoften is, gemeend had Stalinist te moeten worden, en het te
blijven, al agresseerde Stalin tegen tien Finlanden. Ziedaar een realistiese
intelligentie, voor 23 jaar, en dat naast een literaire smaak die Gide toch ook
weer ver boven Feuchtwanger stelt, die volgaarne konstateert dat zo'n Feuchtwanger, naast een Gide, niet bestaat. Het is de reele toestandbewustheid van
Feuchtwanger, die naast Gide bestaat, die als een ertsblok schittert boven de
dazige roomvla van Gide's waarheidzeggerij.
Gide afgekeurd als politiek auteur, het zij zo. Zijn Retour de PU.R.S.S.
blij ft de belangrijkste politieke daad waartoe een intellektueel in dit tijdperk
in staat bleek; en naast zijn zoveel groter literair talent vindt men daar het
bewijs van zijn zoveel groter eerlikheid, van zijn zoveel harder betrouwbaarheid boven de „zachte apostel" die ik nooit helemaal vertrouwd heb, boven
de in 1937 laffe Romain Rolland. Dezer dagen is Gide 70 geworden; ik
schrijf artikelen voor de dagbladpers om hem te eren, ik lees de dundrukuitgave van zijn Journal die ook net uit is, maar ik denk vooral terug aan zijn
houding als kommunist.
Toen — eigenlik nog maar zo kort geleden — deze man toetrad tot het
kommunisme, of wat rond het verraad van Stalin nog op de aanplakbiljetten
zo heette, maakte de Sovjet-reklame zich met gretigheid meester van de
klinkende naam, en toch waren er onder de kommunisten natuurlik meer
dan genoeg die een meesmuilend medelij den betoonden over zoveel naiefheid. Gide mocht een onvergelijkelik stylist zijn, hij was door-en-door een
„bloem van de bourgeoisie", en al mag het dan waar zijn, dat de bourgeois-
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auteur zich kenmerkt door een kritiese houding tegenover zijn eigen klasse,
Gide was met een paar etiketten beplakt die hem te zeer specialiseerden.
Hij was in de eerste plaats „cerebraal". Hij was vervolgens, ondanks
alle pogingen om „in onrust" en dus in de zonde, te leven, onherstelbaar
protestant. Het geweten van Gide, altijd waakzaam, altijd in nuances zichzelf bespiedend, zijn zo rusteloze oprechtheid, dat deze door grovere konstituties voor fuyant gehouden werd, tot ook die vergissing langzaam was herzien, zijn morele kontrole waarop ten slotte iedereen was gaan vertrouwen,
heetten onuitwisbaar door zijn protestantse opvoeding gemerkt. Hoeveel
EvangeliEn-bezinksel, hoeveel droom van Jezus, ondanks als zijn kritiese
scherpzinnigheid, in de kommunistiese idealen van deze man? Hij is bovendien erkend homosexueel. Kan een homosexueel naar een ideale maatschappij
uitzien, zonder in de eerste plaats alles te verwachten voor de „tegennatuurliken" waartoe hij behoort?
Onder de grote, machtige algemene ideen schuilt altijd het direkte,
kleine, vleeslike eigenbelang. Toen Gide Stalin aan de kaak stelde, zouden
zijn subtielste bestrijders aankomen met het argument dat Stalin's strengheid
tegen de homosexuelen hem definitief tot „afval" gebracht had. Bovendien,
Stalin had hem niet ontvangen: de georgiese Pancho Villa had zich onttrokken aan een ontmoeting met de franse Goethe, maar het is de franse
Goethe die, volgens politieke logika, daarbij verliest. Napoleon had de echte
Goethe beter gewaardeerd. De politieke agent, die met die taak belast wordt,
draait er zijn hand niet voor om een Gide verdacht te maken. En de politici
die het verliezen, mogen menselik een dimensie erbij krijgen, een dimensie
die — ik denk aan een Trotsky — zelfs grote kans maakt voort te Buren in
hun historiese figuur, volgens de politieke logika zijn zij de minderen geweest, verslagen door gebrek aan politieke middelen, door politieke ontoereikendheid, stommiteit. Men leze hoe Boris Souvarine Trotsky „richt" in
het 9de hoofdstuk van zijn afrekening met Stalin. En waarom, als zo'n man
dan politiek uitgeschakeld is — door nederlaag of door walging, wat is tenslotte het verschil? — waarom pruttelt hij dan nog wat? Kankert hij, polemiseert hij in gedrukten, wrokkend en machteloos, in plaats van eenvoudig te
beseffen dat hij maar een ding te ,doen had: op zijn vergissing terug te komen
en zich voorgoed of te wenden van alle politiek.
De teleurgestelde Gide, zegt de politieke raisonneur, is niet zo heel erg
Retour de l'U.R.S.S. is een

verschillend van de teleurgestelde Trotsky: de

wraakneming op papier, volkomen verwant aan de memoires van de schepper
van het Rode Leger, van de massacreur overigens van Kroonstad... Volkomen onjuist. Wat Trotsky boven een Stalin verheft, zijn staat van intellektueel, was voor de praktiese politikus die hij was, die hij wilde zijn, een
gevaarlike kwaal, een bagage die hem eens moest doen tuimelen. Want, men
heeft slechts de stifi van hun geschriften te vergelijken, veel meer dan Lenin
205

zelfs was Trotsky een intellektueel. De „domheid" van een man als Trotsky,
zelfs beoardeeld door een man als Souvarine, is een woord; wat Trotsky verlamde, een verkeerde komedie deed spelen, „dom" deed zijn, was zijn intellektuele gesteldheid. Eens moest die wraak nemen op de briljante politikus die
hij slag op slag had weten te zijn.pe ware, de geboren, zwijgende, achterbakse, laag-sluwe, onverzettelik aandachtige politikus die Stalin was, de realiteit
van het lage voorhoofd en de boerse afgunst en de stumperige taal of het
zwijgen dat goud is, moest het winnen en won. Binnen deze logika krijgt een
Trotsky slechts volkomen wat hij verdient. En als weggejaagd politikus laat
de man zich niet verbeelden nog een groat politiek denker en teoretikus te
zijn, laat hem zich vergenoegen met de rol die voor zulke intellektuelen is
weggelegd: laat hem van zijn ondervinding profiteren om een levend historieschrijver te zijn, een snort Ranke van het bolsjewisme, laat hem zich
tevreden stellen met een zekere waarde als boekenmaker.
De rol van een Gide heeft niets hiervan. Wat Gide in het kommunisme
aantrok was het beloofde land voor de intellektueel die hij immer was. Het
was naief, maar daarom juist, daarvoor was hij intellektueel. Pas op voor
deze naieven die gangsters voor engelen kunnen aanzien, maar engelachtig
aan de wereld verklaren kunnen dat die engelen gangsters bleken te zijn. Het
duurt soms geen jaar voor de ene naiefheid vorstelik de andere korrigeert, en,
alle politieke slimmigheden ten spijt, deze intellektueel is in zijn rol gebleven;
hij heeft zich vergist, goed, maar in zijn vergissing heeft hij alleen maar met
de politiek gespeeld. Dat is het wezenlik verschil tussen de teleurstelling van
een Gide en die van een Trotsky: tde tweede heeft met een hoer willen
trouwen, wetende dat zij een hoer was en is wat belachelik als hij protesteert
omdat zij hem toch bedriegt, de ander heeft de hoer naief voor een godin
aangezien, maar zijn teleurstelling is niet belacheliker voor hem dan voor de
pseudo-godin, want hij wends zich om en verklaart kinderlik: — II( heb mij
vergist, het is maar een hoer.
Gide heeft zelf nooit zijn protestantse vorming ontkend; integendeel,
hij was er trots op — en tegelijk trots .een onbevooroordeelde geest te zijn:
„non prevenu, sans pente".
De z.g. bekering van deze grote schrijver tot het Stalinisme was vooral
voor werkelike Gideanen een teleurstelling. Deze grote, die hun gids was
geweest in alle heerlike onzekerheden, hij lief hen los en kroop in een veilig
nest. Hij het zich inlijven bij een kollektiviteit, deze ras-individualist van
over de zestig; ontrouw aan wat hij door al zijn werken heen betekend had,
zagen zijn bewonderaars hem verdwijnen in een roemloos einde, met het
kommunisme, neen, het Stalinisme, godbetert! als eindelik aanvaarde kerk.
Gide antwoordde hierop met het woord „bekering" op hem toegepast, te
verwerpen. Wat hij deed, redeneerde hij, was het logies gevolg van zijn protestantse jeugd-aspiraties — en (hier words hij haast een al te treffend voor206

beeld van de teorie van Ter Braak in zijn Van Oude en Nieuwe Christenen),
juist omdat hij het geloof in de hemelse gerechtigheid verloren had, moest
hij tot het kommunisme komen als tot de laatste kans op een aardse... Zoals
gezegd, de Stalinisten zelf, zij die het gretigst zijn naam exploiteerden wellicht het meest, moesten glimlachen om een zo roerend verouderde levenshouding. Gide trad toe; presideerde enige bijeenkomsten „ter verdediging
van de kultuur" en soortgelijke; blies met ontroerende overgave inderdaad
de nieuwe partij. Toch waarschuwde hij, tegelijkertijd, dat hij grondig onbekwaam was voor alle politick; dat hij, als intellektueel, misschien niet zo
bruikbaar was als men wel meende. En de politikus, (en misschien vooral de
literator die zich politikus waant) waande zich weer slimmer dan dit.
De politiek is een verschijnsel waaraan men niet meer schijnt te kunnen
ontsnappen. Indertijd soms krachtig hulpmiddel voor de bouw van een
zekere literatuur (ik denk nu aan sommige meesterwerken van Balzac), lijkt
zij langzamerhand onbeperkt heerseres geworden; gevolg: een stortvloed van
aktuele, langdradige of haastig een kollektief onderwerp ,behandelende romans, bastaard-genre tussen reportage en literatuur, of erger nog, tussen
leerboek en literatuur; kortom, geknechte, vervalste, onvolwaardige kunst.
Nagenoeg de hele Sovjet-literatuur bestaat uit ,dit soort boeken, met de vlotste
en handigste leverancier, de heer Ilja Ehrenburg voorop. Wat in Rusland
werkelik talent heeft, wat de naam kunstenaar verdient: de prozaschrijvers
Babel en Olesja, de algemeen als grootste levende dichter erkende Pasternak,
schrijft steeds minder, of zwijgt. Niettemin is de russiese literatuur rijk, vergeleken met die in de fascistiese landen. Slotsom: „dit is nu eenmaal geen
tijd voor literatuur". Als de politiek werkelik ieilereen opeist, kiest de ware
kunstenaar volstrekt tussen politick en kunst. Maar de tyrannie van politiek
over kunst, van de gendarmerie over vrijheid van liking, is nu eenmaal de
dood van alle werkelike kunst, hoe men er ook verder over praten mag.
Getuige de tijid van Napoleon, waarin alle schrijvers van betekenis (een
Chateaubriand, Mme de Stael, Benjamin Constant) uitweken naar het buitenland om het veld te laten aan de sonore lofzangen van Luce de Lancival, be-

opgeborgen in de
schirnmelkelders van de kultuurgeschiedenis.
Met dat al, er is, voor iemand die nu eenmaal schrijft, een belangrijk
argument: het publiek. Toen Gide L'Immoraliste schreef, dat een van zijn
belangrijkste boeken blij ft, had hij dertig lezers. Nu heeft hij er, zelfs in
Frankrijk, heel wat meer. Maar in Rusland is het lezertal iets enorms, iets
overweldigends, zó verpletterend en opwekkend tevens, dat een schrijver eerst
air schijnt te kunnen beseffen waarvoor hij schrifit. Dit argument, uit-entreure op de „kongressen voor de kultuur" herhaald, lokte ongeveer alle naar
links neigende franse schrijvers, en daar het niet alleen een prakties, maar
ook een sociaal-filosofies karakter schijnt te hebben, verrukte het toen

kroonde dichter van het militaire Frankrijk, nu voorgoed
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ook Gide. Het gevolg was de onvermijdelike uitnodiging tot het bezoeken
van Rusland, onder een geleide altijd dat zorgvuldig daartoe werd uitgezocht.
En de ene bezoeker na de andere schreef welgemoed precies het rapport dat
de gastheren na een zo lieve gastvrijheid enig recht kregen te verwachten:
met het gevolg dat deze rapporten dodelik vervelend werden van eensluidendheid.
Gide ging op zijn beurt; werd als een vorst ontvangen, gevierd, tot
brakens toe getrakteerd. Hij keerde in Frankrijk terug en publiceerde wetend
wat hij deed, zijn versiag van de reis. Niet minder dan in Hitler-Duitsland,
was zijn konklusie, leeft men in Rusland zonder vrijheid, genadeloos onderdrukt. De bluf is er hopeloos goedkoop, de domheid kinderlik zelfvergenoegd, de politie-terreur alles doordringend, het verklikken van al wat niet
konformisties denkt, eerste en laatste gebod. En dit publicerend, zonder zich
tegen het kommunisme te keren, eenvoudig betogend dat het werkelik kommunisme in het huidige Rusland niet meer :bestaat, dat men daar nu alleen
nog maar kan spreken van slachtoffers of knechten van Stalin, gaf hij het
grootste getuigenis dat hij ooit tot dusver geleverd had van zijn betrouwbaarheid, zijn onomkoopbaarheid, om het precies te zeggen, en in het huidige
wereldbestel een nagenoeg uniek voorbeeld van wat intellektueel geweten is.
Lenin wist of meende het altans te weten: de intellektueel • is onbruikbaar voor de politiek, en Gide levert het bewijs dat het de slimme
politikus is die zich nalef in de vingers snijdt wanneer hij denkt dat hij
de werkelike intellektueel hanteren zal als een marionet in wie de politiek niet te strijden heeft met de „geest". De reaktie tegen Gide was dus
even eenvoudig als plat. Sabotage van de belangen van de Sovjet-Unie in
een periode van strijd. „Het is een meneer die het huis bevuilt waarin hij
uitgenodigd werd". (Dit is het naieve praatje van de omkoper die zich heeft
vergist). En het treffendste van alles: „Het is bovendien hoogst oninteressant wat hij vertelt, want iedereen wist die dingen toch!" Iedereen wist alles;
maar iedereen zweeg en loog; met uitzondering van deze Gide, die de leugen
het schadelikst vond, in weike omstandigheden, hoe toestandbewust dan
ook. En op zijn leeftijd, bijna niet meer schrijvend, is het haast uitsluitend
om , dit voorbeeld van intellektueel geweten, door zich zo rustig te verheffen
boven een schrijversbent die zich door de leugen organiseren laat, dat Gide
bewonderenswaardig blijft van zuiverheid, onaantastbaar voor de ingewijde
leugenaars die, om zijn oningewijdheid, hem meenden te mogen uitschelden.
Dat ook slimme politici ontstellend dom kunnen zijn, en uiterst nalef teleurgesteld, is hierna wel duidelik.
Om ,,interessant" te zijn in him zin had Gide onthullingen moeten
brengen over de Gepeoe, over Siberie, over het persoonlik leven misschien
van Stalin. Onk dat is belachelik naief, want de onthullingen van een afvallig
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chef van de Gepeoe zou men ook „al lang geweten" hebben, en zij zouden
minder weerklank door heel de wereld gehad hebben dan dat kleine boekje
Retour van Gide. Het was een dolkstoot in de rug van de Sovjets, heette het,
juist toen zij Spanje gingen helpen. Als men beseft wat die hulp voor Spanje
is geweest, wordt deze dolkstoot driemaal zo amusant.
Gide blijft onbesmet door sensatiekleurtjes ook, omdat hij wilde instaan
voor wat hij schreef, omdat hij, een uitgenodigd schrijver zijnde en niet een
„agent double", door zich te bepalen tot een sober getuigenis van smaak en
gezond verstand het meest doeltreffend dacht te zijn. Hetgeen onmiskenbaar
juist blijkt. De beschuldigingen die los kwamen, de serie „verrader, trotskist,
kontrarevolutionair", men kende dat nu heus ook wel, en er is geen mens die
Gide kende, die het ook maar even au serieux nam. Het behoorde maar tot
de simplistiese verdachtmakerij van politici, tot het versleten bargoens van de
politieke grofheid. De politikus is ten slotte amusant in zijn sprongetjes tussen
moraal en praktijk: hij aanvaardt gretig alle moraal die zijn eigen partij sympatiek doet zijn en de tegenstander walgelik; wordt de belichting anders, dan
spreekt hij van laster alsof hij zelf daar nooit zijn toevlucht toe nam; blijkt
het bewijs echter onloochenbaar, dan neemt hij zijn laatste sprongetje en legs
de naieveling tegenover hem uit dat moraal nu eenmaal niets te maken heeft
met de praktiese doelstellingen van de politiek. Het is om dit verschil van
metode in de diskussie, dat de intellektueel en de politikus elkaar nooit zullen
verstaan.
In zijn tweede boekje over dit onderwerp, dat hij de Retouches noemde
van het vorige rapport, betoonde Gide zich,. als noodgedwongen, precieser;
hij kwam zelfs met cijfermateriaal, maar hoofdzakelik aan de Sovjetbladen
ontleend; het werd een klein beetje werk a la Souvarine. Dat hij daarmee
in de kaart speelde van wat hij het meest verachtte: de fascistiese leugen, de
reklame die de vijand nu uit hem kon slaan, heeft hij op de koop toe moeten
nemen, helaas. Het werd nOgmaals een kwestie van geweten, maar ook op dit
punt heeft Gide zich duidelik genoeg uitgesproken. En hoe moeilik het naleven van dit geweten nog is, de kwasie-uniekheid van het voorbeeld bewijst
het. Het fascisme bijvoorbeeld moest jaren wachten voor de , beer Rauschning
zijn stem zou verheffen, maar de beer Rauschning is meer een teleurgestelde
a la Trotsky dan a la Gide.
Het voorbeeld door Gide gegeven is het meest eklatante van de onbruikbaarheid voor de praktiese politiek van de werkelike intellektueel, en de
werkelike intellektueel is de man met het werkelikste intellektueel geweten.
Multatuli in Holland, Gide in Frankrijk, er is een verschil in temperament
en dus in lotgevallen, maar het is dezelfde onbruikbaarheid. Zolang politiek
zal zijn wat zij nu is, zou ik geen beter voorbeeld kunnen aanwijzen voor ieder
bewust — iets geheel anders dus dan toestandbewust — intellektueel.
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Toch is het voorgaande minder in strijd met het programmaties ideaal dat
bijvoorbeeld J. de Kadt ten opzichte van de intellektuelen koestert dan oppervlakkig gezien lijkt. De bewustheid die De Kadt van zijn ideaal-intellektueel
vordert, is een bewustheid die hem beletten moet zich door de politiek te
laten misbruiken, zoals nu veelal gebeurt, is een verzet tegen de politiek in
haar laagste vorm. Denkt men zich dit ideaal door, dan zou men een staat
krijgen, sterk door intellektuelen, die tegelijk zoveel intellektueel geweten
hadden dat zij geen politici konden zijn, en toch zoveel politiek inzicht dat
zij de politiek zouden beletten een lagere politiek te zijn. Het is een uiterst
subtiel evenwicht, , dat bereikt zou worden tussen twee onverzoenlik lijkende
bewustheden, en het is in de uiterst gevaarlike verzoening van deze bewustheden, dat zich nu juist het ideale van de konceptie openbaart.
Men kan over de min of meer bereikbaarheid van idealen niet goed
praten. Het essentiele van een ideaal, zelfs van bet ideaal-om-voor-te-leven
is: idat men bezeten moet zijn met de lust er voor te leven. Het er voor leven
op zichzelf geeft ,de bevrediging, en zo niet het hoogste, dan toch een of
ander resultaat. De rest is teorie.
Neemt men iemand als Georges Sorel, dan krijgt men het type van een
geest, ,die, tegelijk scherpzinnig en met grote zin voor de realiteit, toch typies
die blijft van een intellektueel. Sorel is de intellektueel die, in plaats van aan
praktiese politiek te doen, zich essentieel intellektualisties met de politiek
bezig houdt. Dit verklaart tegelijk zijn vergissingen (niet talrijker overigens
dan die van de knapste praktiese politici, zeker niet talrijker bijvoorbeeld dan
die van een Lenin) en het voile overwicht van een politieke gedachte, die
evenals Gide het op zijn terrein was, zich „non prevenu" kon noemen en
„sans pente". Deze woorden sluiten geestdrift niet uit; ook Gide was altijd
een inwendig gloeiende persoonlikheid.
Maar hoeveel bewondering ik voor Sorel ook hebben kan, de struktuur van zijn persoonlikheid „ligt" mij niet; als ondanks mijzelf wendt mijn
belangstelling zich van hem of en in plaats van een poging te wagen om dit
intellektueel geweten te toetsen aan dat van een Gide, laat ik Sorel als auteur
los, met het (overigens betwistbare) argument dat hij eigenlik toch ook
geen auteur is, en ik zoek naar een personage ter vergelijking, dat zich hier
als geroepen voordoet: Andre Malraux. Ik heb Gide en Malraux naast elkaar
zien staan en horen spreken op het parijse kongres van 1935 „ter verdediging
der kultuur", en elk was van zijn generatie de meest erkende en gezaghebbende representant.
Betrekkelik kort nadat Gide's Retour was verschenen, gaf Malraux zijn
getuigenis van toestandbewustheid, zij het dan vermomd als roman: L'Espoir.
Wat direkt in dit boek opvalt is: dat het, voor intellektuelen als door mij bedoeld, geen enkele vraag afdoend beantwoordt en ,dat ondanks de terecht zo
vermaarde intelligentie van de schrijver. Malraux stelt zelf de problemen en
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beantwoordt ze zo hoog, met een aandacht die er zozeer op gespitst lijkt om
een direkt antwoord, een antwoord op hetzelfde peil te beletten, dat de antwoorden als het ware ver boven de problemen getrokken worden; dat alle
ondervinding, alle tastbare en konkrete feiten nog slechts dienen als illustratie
van dit ten slotte verzoenend boven alles zwevend antwoord.
Wat betekent dit? Dat Malraux al zijn intelligentie heeft aangewend
om een superieur schrijverschap te verzoenen met de discipline van de soldaat.
Hij heeft niet het getuigenis van de soldaat willen schrijven (zoals bijvoorbeeld
Jef Last deed in zijn Spaansche Tragedie); hij heeft als auteur Andre Malraux
willen blijven, zonder te vergeten dat hij tevens was: de man die de eerste
franse vliegtuigen naar Spanje bracht, die, zonder zelf vlieger te zijn, chef
werd van het uit Frankrijk gekomen luchteskader. In deze politieke rol
volgde hij immers ook nog slechts een goede franse traditie: Lamartine, Hugo,

Barrês hebben elk hun tijd van aktieve politiek gehad. In Malraux mocht de
kunstenaar, de denker, niet de verrader of aanklager worden van de bijna
even begaafde redenaar, van ,de man van handeling, van de revolutionair
die, zonder lid te zijn van de Partij, de Discipline toch niet minder aanvaard had.
L'Espoir is in voile aktie geschreven, en als men het lijvige boek voor zich
zict, dwingt het daarom alleen al bewondering af. Aan de andere kant draagt,
zuiver esteties gesproken, dit werk er wel degelik de sporen van; men moet
beginnen met voorop te stellen dat het ongetwijfeld een werk is van minder
gehalte , dan La Condition Humaine. DaArin heeft Malraux neergelegd wat
sinds jaren in hem leefde; een betrekkelik geringe politieke ondervinding

wist hij daar op te voeren tot een wereld van konflikten en verantwoording,
met bijna meer dan levensgrote personages als idragers ervan; de wreedheid
van de handeling werd daar vergezeld door een filosofiese, als men wil, een

altans door-en-door intellektuele verantwoording in de hoogste zin, die zowel
La Condition Humaine, was een bock van

het te aktuele als te crue goedmaakt.

politieke aktie, dat in wezen ver boven alle politieke aktie uitging en het
probleem van het onherstelbaar tekort van de menselike gesteldheid overheerste op bijna religieuse wijze de vraagstukken van links of rechts partij-

Dit boven de politick uitgaan gebeurde geheel natuurlik, niet vooropgezet en doelbewust.
In L'Espoir wordt eveneens een grocer probleem aan de orde gesteld,
maar dit grotere blijft innig verbonden aan de aktualiteit, aan de meest techniese handeling zelf, en dat terwijl de schrijver zich juist beijvert om altans
zijn verklaringen zoveel hoger te stellen dan zijn verhaal. De wil heeft hier
dus gefaald. In de eerste plaats vermoedelik door het gebrek aan of stand.
Zij die vinden dat L'Espoir als roman mislukt is, hebben grotendeels gelijk;
het is een geromanceerd verslag, een vermomde reportage met bliksemende
intellektuele belichtingen, omdat Malraux nu eenmaal over een uiterst sub-

kiezen.

tiele, tegelijk histories- en wijsgerig-georienteerde denkkracht beschikt; maar
deze denkkracht heeft zich hier half stukgewreven tegen de overvloed van
ondervinding, van materiaal, waaruit het boek werd samengesteld. Om zó
kompleet en tegelijk zó vlug deze overvloed te kunnen verantwoorden, had
de schrijver niet een element moeten opofferen, zoals hij het nu deed: namelik
dat van de dagboekwaarheid. In zijn behoefte blijkbaar om het materiaal toch
te ordenen, heeft Malraux de romanvorm verkozen boven die van het direkte
verslag; maar dit vervangen van werkelike personages (die hij desnoods met
initialen had kunnen aanduiden) door niet voldoende gerijpte, gefingeerde
personages is m.i. de voornaamste „vergissing", de grootste zwakheid altans
van het boek. En misschien heeft de schrijver door deze vermomming juist
geprobeerd zoveel mogelik waarheid te geven, zoveel als de discipline hem
toeliet.
Zoals de ondervinding te overvloedig was, zo is er ook een te rijke
vloed van personages; tegenover het vijftiental duidelik onderscheiden personages van La Condition Humaine, vindt men er hier een veertigtal die
elkaar deels verdringen, deels zeer onvoldoend en ietwat verwarrend aflossen. Maar bovendien, het grootste literaire talent kan niet verhelpen dat
een vervalste sfeer opstijgt uit een boek dat niet waar is of onwaar, maar
half-waar, waarin de kunst verheven eenzij dig had te zijn, terwijl de andere
zijde bewust werd verstopt.
Ik heb . als bezwaar tegen het boek horen aanvoeren dat er te veel in
gesproken wordt. Dit is, als men de grief nauwkeurig nagaat, van een aperte
onjuistheid; er wordt in dit boek gevochten, geschoten, gechargeerd en
gebombardeerd, en gestrategiseerd, als men het zo zeggen mag, over de
kansen om met minder wapens de strijd te kunnen volhouden tegen beter
gewapenden, tot de leek op krijgskundig gebied er moe en wee van wordt.
Er staan prachtige beschrijvingen in van luchtgevechten en andere hevigheden. Er wordt, alles welbeschouwd, minder en haastiger gesproken dan
in La Condition Humaine. Maar de woorden beklijven minder, omdat de
sprekers hier, op maar enkele uitzonderingen na, de tijd niet kregen om karakters te worden; omdat hier, als in de sovjet-romans van Ehrenburg bijvoorbeeld, die Malraux tot dusver juist zo schitterend overtrof, een kollektieve warwinkel soms heerst, waarbij het er minder toe doet wie er spreekt, zolang er
maar gesproken, betoogd, kontra-betoogd, geformuleerd en weerlegd wordt.
Een van de meest reele dialogen is overigens het moment waarop de
massa's zelf aan het woord komen: het twistgesprek over wie de beste ideologie heeft, de verdedigers van het Alcazar of de republikeinen. Men vindt
bier een preciesheid a la Malraux in de opeenvolging en ontwikkeling van alle
argumenten, naast een realisme en volksheid van toon, soms bijna verwant aan Heyermans. Daartegenover kan men, bijna als zuiver berekend
tegenwicht, stellen de hyperintellektuele diskussie tussen Giovanni Scali,
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kunsthistorikus maar voor het ogenblik gevechtsvlieger als een ander, en de
oude Alvear, die in het donkergemaakte Madrid, wetend dat de strijd zijn
noon blind gemaakt heeft en dat hij zelf aan het eind van het leven staat, de
geest en zijn boeken hoger blijft stellen dan dit alles. Dit gesprek is aangrijpend, zelfs voor hen die niet akcepteren, dat men de leeftijd van Alvear
bereikt moet hebben om zo tegenover de dingen te kunnen staan, — en
bovendien, ook Scali immers verwijdert zich steeds meer van de politieke
handeling, slaagt er niet in de intellektueel in zichzelf om te brengen. Maar
de oude Alvear voegt tenslotte niets toe aan het portret dat Malraux in La
Condition Humaine wist te geven van de oude Gisors; hij is niet alleen
schetsmatiger, maar beperkter, qua wezen en overtuiging.
Scali, ziedaar de man die voor de intellektueel wel het personage zal
blijven in L'Espoir. Met alle geestdrift en loyaalheid begonnen, ziet hij door
de handeling zelf deze „strijd voor de vrijheid" van karakter veranderen,
een oorlog worden als iedere andere oorlog, met tegenstrijdige belangen en
gelijke laagheid van middelen, anders niet. Malraux laat hem een voet verliezen, zodat hij waarschijnlik tot besluit niet door de eigen kameraden zal
worden gefusilleerd. Voor Scali ether gaat de hoop — l'espoir — wel verloren; en hierin ondergaat hij zijn noodlot van onherroepelik intellektueel.
Maar opdat de hoop blijve lichten ook voor... andere intellektuelen, is daar
het personage van Manuel, eens kunstenaar ook, maar langzamerhand officier geworden, omdat zijn noodlot wilde dat er een officier, een leider van
kameraden, in hem stak. Deze Manuel words zich zijn verantwoordelikheid
van leidende figuur, en de daaraan verbonden hardheid en eenzaamheid,
bewust in het ogenblik waarop twee arme drommels die „tot voorbeeld" gefusilleerd moeten worden — zij zijn laf geweest en weggelopen of iets dergelijks — zijn laarzen omklemmen en hij hen van zich of moet schudden
en doorlopen. Hij denkt dan: „Sommigen moeten altijd betalen, en hi er zijn
het dezen". Voor de echte intellektueel is Manuel waarschijnlik iemand wiens
evolutie tot officier nog maar uit de verte boeiend is. Als deze kunstenaar
achteraf en in het rode leger eerst ontdekken moest dat er een officier uit
hem gevormd kon worden, waar andere jongens met die opleiding beginner
op de kadettenschool, is dat ten slotte een kwestie van vertraagde opvoeding.
Maar van meer belang is, binnen de logika van idit werk, dat voor hem „de
hoop" blijft bestaan, ondanks alle luciditeit waarmee Malraux hem blijft
toerusten; voor Scali niet.
Dit boek lijkt soms verkeerd genoemd, omdat men zou kunnen denken
dat bet niet L'Espoir had moeten heten, maar La Discipline. Maar Malraux
zou zeggen dat dit juist op hetzelfde neerkomt; dat het een „espoir par la
discipline" is. De Jezuiet van de linkse organisatie, de zo knappe en toch zo
onuitstaanbare Garcia, die om de zoveel tijd een laps komt breken voor de
ortodox-marxistiese „richtlijnen", zegt het duidelik en als afbraak van alle
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problemen a la Hamlet: in een politieke aktie heeft men alleen gelijk als men
resultaten boekt; het gaat er niet om, te zijn, maar te doen. Dit verschil tussen
doen en zijn karakteriseert ook dat tussen Malraux en Gide. En toch is het
voor mij, die Malraux kent, onmogelik, absoluut onmogelik, in hem een politikus te zien; een Malraux die de discipline aanvaardt is een intellektueel die
meent zichzelf voor een deel te moeten opofferen om een eerlik strij der te
zijn die in geen geval afbreuk wenst te doen aan de belangen van zijn kamp.
Malraux kon zich niet veroorloven die belangen te saboteren door de voile
waarheid te geven terwip de strijd nog duurde, en dit begrijpt niet alleen een
politikus, dit begrijpt een kind. De wijze waarop in Spanje door de sovjetkommissarissen is afgerekend met sommige „hinderlike" anarchistiese leiders
vindt men in L'Espoir niet beschreven, hoewel Malraux ongetwijfeld die
zaken kent. Wat hij vertelt is in zichzelf kompleet, overbelicht, gerontgend,
zoals hij het te doen vermag, maar hij zegt niet alles en er moet heel wat tijd
voorbijgaan voor de lezer deze gehalveerde overbelichtheid als gaaf kunstwerk genieten kan zonder te denken dat men zou kunnen vragen naar meer.
Gold, tussen Malraux en Gide, ook het leeftijdsverschil tussen een man
van zes en dertig en een die dertig jaar ouder was. Ongetwijfeld, maar ook dit
is maar een halve verklaring. Men kan willen dat Andre Malraux de moed heeft
van Andre Gide, de moed de voile waarheid te zeggen tegen alle belangen in,
verraad te plegen aan de „zaak", om geen verraad te plegen tegenover de
hoogste taak van een intellektueel. Maar hij kan antwoorden dat hij dan geen
Malraux zou zijn, geen strijder, maar Gide, een mandarijn, iemand die nooit
man van de daad was, voor wie het er ten slotte niet zoveel toe ,doet wanneer
zijn opkomen voor de waarheid hem van alle verdere handeling uitsluit.
Goed; ik voor mij, met alle bewondering, vriendschap, begrip zelfs voor
Malraux, prefereer de houding van Gide. Maar dit is weer de voorkeur van
iemand die zich voor iedere politieke aktie niet alleen onwillig maar onbekwaam weet en , daar zelfs in deze tijd vrede mee heeft.
Voor wie L'Espoir niet leest als roman maar als brok historie van de
spaanse burgeroorlog, is het dus evenmin bevredigend. Maar welk boek dat
over dit onderwerp geschreven werd terwij1 die oorlog nog duurde, is wel
onpartij dig en kompleet, met de kennis van zaken van de insider, de kombattant geschreven, en toch „boven het gewoel" stijgend? Voor wie L'Espoir
voorzichtig weet te gebruiken, zoals men van bepaalde leerboeken zegt, bevat
het toch belichtingen en diepten die bewonderenswaardig blijven, omdat
Malraux, ook in , deze faze van zijn ontwikkeling, de meeslepende figuur
blijft die hij altijd was, omdat de worsteling van Malraux tegen Malraux
zelfs, in dit iboek bestudeerd, boeiend genoeg kan zijn, de worsteling van de
politieke soldaat (ik zeg niet: de politikus) die alle intellektuele middelen
waarover hij beschikt aanwendt om de intellektueel in hem te bevredigen en
schaakmat te zetten tegelijk. En wie zal zeggen waar deze man staan zal,
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wanneer hij de leeftijd bereikt van Gide? Wat hij dan zijn zal, en zal willen
zijn (niet meer: zal willen doen), wanneer hij dan niet sinds lang door de
kameraden zal zijn „gelikwideerd": als te anarchisties, te krities, te geniaal,
te kontrarevolutionair, te individueel, te intellektueel...
Ik las het boek in Indic, nu alweer bijna cdrie jaar geleden, en ik kom
er niet toe het over te lezen, het te hertoetsen aan mijn mening van nu, in
een korrekt vredig Den Haag dat binnen enkele ,dagen gebombardeerd kan
zijn. Misschien zou ik er toch een nieuw boek in vinden, nu onverwacht juist
het kunstwerk er in herkennen, nu ik weet wat ik er politiek van denken moet.
1k blader het door: de scene met de schapen in het donkergemaakte Madrid,
de „patiese" tegenhanger van de scene in Valerie's kamer, in La Condition
Humaine... Teen, er moeten minstens tien jaar verlopen, en alle Hitlers en
Stalins begraven zijn, voor ik... ik?... nu j a...
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III

Februari 1940. Bijna 'chic jaar Lang, toen ik in Indie zat, heb ik geen artiesten
ontmoet; nu wij hier ruim vier maanden terug zijn, ken ik het smaakje weer
alsof ik het nooit ontbeerd had. Ik heb ook weer de wijsgerigheden gehoord
van schilders, musici, en kunstvlooien, dat zijn de belangstellende dames en
heren die zich aan de kunst hebben vastgezogen en er hun bestaan uit zuigen
zonder zelfs maar iets te presteren, buiten wat agressieve belangstelling om
dan. Er wordt onder deze mensen over de kunst behoorlik wat afgedaasd,
en elk is bereid toe te geven dat er, ook in de kunst, meer gedaan en minder
gedaasd moest worden, en .dan: met kracht overbeginnen.
Ik heb weer de mensen ontmoet die, hevig lijdend aan onvoldaanheid
door het kleine, op zoek zijn gegaan naar de feilloze maatstaven voor het
grote; en die nu gelukkig zijn omdat zij die maatstaven door elk groot kunstwerk bevestigd vinden. Bijvoorbeeld elk groot kunstwerk, onversohillig tot welk
soort kunst bet behoort, heeft kompositie, gevoel, en nog twee andere dingen.
Ik heb weer de traditionele kritiek moeten slikken dat Ter Braak zo
,,destruktief" is; vraag een Hollander die aan kunst doet wat Ter Braak toch
is, en het „destruktief" is u al toegelispeld. Maar die man heeft al zoiets van
tien &len bijeen gesohreven, idie zie je idan toch maar v6Or je liggen, dat moet
toch bijeengebouwd zijn? Neen, zo simpel is het niet. Hoe gekompliceerd is
het dan wel? Zie, een destruktief iemand, dat is iemand die zijn medekunstenaars niet steunt, niet aanmoedigt, die hun werken afbreekt. Ze verdienen
dan misschien niet beter, als ze zich laten afbreken, die idioten? Maar zo mag
men niet spreken. De konstruktieve kunstenaar, dat is iemand die de broederen en zusteren in de kunst bijeenroept en zegt: „He, laat ons nu eens
gezellig ieder zijn werkje maken: Jans boetserend, Hans schilderend, Dirk
wat schrijvend, Rie met een dansje — en nu, luister! kijk naar mij die voor
dirigent speelt met mijn fluitje en ik blaas — toet — nog eens, voor de juiste
toon: toe-oet- en nu, hup! kun je nog zingen, zing dan mee!"
Dat is konstruktief zijn taak vervullen, in de kunst. Maar de allerergsten zijn nog degenen die de politieke taak van de kunstenaar zo goed
kennen, die in ideze kunstenaarskringen zo'n beetje voor realpolitikus wil-
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len spelen, dank zij een reEel advokaten- of architektenbaantje of zo en
wat bemoeienis in de coulissen met het een of andere krantje. Bekijk deze
mensen als ze praten liever dan naar ze te luisteren, want de warhoofderij die ze opdissen is het aanhoren niet waard, kijk liever naar het gespierde
trekken — american style! — van hun mondhoeken, naar hun wenkbrauwfronsen, hun etiergieke elleboogbewegingen, naar de geef-mij-maar-een-borrel-paraatheid waarmee zij de meer „weltfremden" van de kunstwereld
zoeken te imponeren. De „realpolitische" kunstvlo, met dromen van een villa
en het onmisbare personeel voor mevrouw, maar met daarnaast de allure van
speciale vertrouweling van Stalin, met de vanzelfsprekende zekerheid dat „het
heus niet alleen maar gaat om totalitairen en niet-totalitairen", dat het,
aiweer, zó eenvoudig niet is, sdat de wereld t6ch veranderen moet en dat van
Sovjet-Rusland tOch de nodige verandering zal kornen.
Laat zo'n energiekerig warhoofd van een politiekerdje u eens goed uitleggen hoe eenvoudig het dan wel is en bedwing uw lusten om te zeggen:
„Ga hier eens op de grand zitten, zo, en doe die amerikaanse klep weer open,
en laat me er wat kiezel in knikkeren". Bedwing die lust en medelij den bekruipt u; men wordt mild, men gaat er toe over om met het komedietje van
de hark mee te doen en hem .dan maar te doen geloven dat men ook gelooft
dat hij het naadje van de kous weet, van die van Hitler of Stalin. Men zou
eindigen met hem op de schouder te kloppen en hem een beschuitje te geven,
voor het naar bed gaan.
Ik ben blij dat ik er nu weer een paar zo heb teruggezien, — in Indie
begon ik deze lieden te missen.
De kritiek op diverse kunstwerken begint anders ook een aardig politiek bijsmaakje te krijgen, zelfs hier in Holland. De ennesbejer bijvoorbeeld is een
goocheme kuiserd. Werumeus Buning dus, die steeds nationaal-baldadiger
wordt, is hevig door kuisheid aangestoken; hij fulmineert tegen Vestdijk, die
als dichter zijn mindere niet is en die verder als „scheppend kunstenaar" zes
keer over hem been kan 'open; zijn vrienden en satellieten in DeT elegraaf fulmineren, met precies dezelfde argumenten als oud-sergeant Van Hurk, de grote
tropenjournalist, tegen een zo griezelig-preuts boek als mijn Schandaal in Holland; en, zonderling, de literaire recensent van de ennesbejerkrant schrijft dit
nauwkeurig na, zij 't dan in nationaalpatserdiets vertaald. De beerUyldert van
het Handelsblad, die het stoute stuk heeft bestaan om na elf jaar (toen ik
het voor bet eerst konstateerde in mijn Gesprek over Slauerhoff in De V rye

Bladen) nog steeds de meest verstopte recensent te zijn van dit land, de
auteur van De Glazen Bol die een omgekeerd vingerkommetje geweest moet
zijn, predikt ook lets over de „glorieuze tijdperken der Vaderlandse Geschiedenis", die een kunstenaar zou moeten kiezen. Men zou willen geloven dat
het met politiek allemaal niets uitstaande heeft, dat het waarachtig niets
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anders is dan langbelegen, pure en simpele stommiteit. Maar het is niet zo;
dit zijn de „rosen" van de Ennesbe.
Een bewijsje hiervoor is dan de hitte waarmee Helman Buning weer te
lijf gaat. Ik ben zo vrij niet te geloven aan enige sympatie of waardering van
Helman voor mij of voor mijn werk, , die zouden ook werkelik slecht geplaatst
zijn. Ik vind Helman vaak een naar auteurtje, een autodidakt die ondanks al
zijn kennis van Freud de vervelende kantjes niet heeft weten te korrigeren
van de typiese autodidakt, te duidelik de kunstenaar die er net bijna gekomen
was, net bijna genoeg talent had, maar die er ten slotte net niet kwam en die
nu met veel vertoon van onafhankelikheid zijn freudo-marxistiese ernst moet
luchten. Desnoods tegen zijn meerderen van wie hij in de grond drommels
goed weet dat zij zijn meerderen zijn; als Heiman Arthur van Schendel van uit
zijn moderne levenswijsheid aanblaft en voor brave Hendrik uitmaakt, liefst
in twee blaadjes tegelijk, is hij, volgens de door hem vereerde Freud-logika,
bezig met een vadermoord. Zonder Van Schendel immers zou Helman's nog
steeds beste werk, Zuld-Zuid-W est, heel wat charme minder hebben, en de
zoniet braafste dan toch vervelendste Van Schendel die ooit geschreven werd,
kwam uit .zijn pen en heet De Stille Plantage.
Maar zo Freud moge verklaren waarom Helman zijn oude meester tracht
te wurgen, Marx doe het zijn verontwaardiging over Buning. Als Helman
blijk geeft mijn werk te begrijpen, vertrouw ik het niet, maar als hij het verdedigt tegen Buning, ruik ik de politiek. Bovendien vindt Helman het best
dat ik de nederlandse regentenmaatschappij belicht; ik begrijp dat ik hier
politiek een goed punt van hem krijg. Het is een beetje als met de walgelikste loftuiting die ik ooit verwierf: over De Man van Lebak, en van een zo
griezelig iemand als Nico Rost. Bij zillke grapjes zou je haast lust krijgen
hoera voor Colijn te roepen, bij het idee dat zo'n Rost Multatuli plus jezelf
„gebruiken" kan. Maar er is weer een treffend peilverschil, literair en menselik, tussen Helman en Rost; de eerste is iemand die net niet genoeg talent
heeft, bij de tweede past het woord talent als een baljurk bij een karrepaard.
Als Helman dus blijkt in te zien dat het mij niet te doen was om te
vuilbekken maar om een zekere regentenhysterie ten won te stellen, is hij
intelligent door zijn politieke vooringenomenheid. Als hij daaraan toevoegt
dat Schandaal in Holland echter ook nog behandeld had kunnen worden als
King Lear, spreekt hij zichzelf nogal stumperig tegen, want King Lear zou
van de regentenvertonerij die volgens hemzelf mijn doel was, niets hebben
overgelaten; en bovendien, het is een feit waar de wereld en ik ons bij hebben
neer te leggen: Helman is geen Van Schendel maar ik ben geen Shakespeare.
Nauweliks trok de politiek zich dus terug uit het vernuft van Helman, of wat
overbleef was ,een blunderende recensent.
Beweert echter Helman — of enige andere kontra-ennesbejer — dat Buning geen talent heeft, dan is dat nog een blunder, maar ditmaal door de
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politick begaan. Buning is een ondergeschikte van De Telegraaf, die in dat
milieu een wat te serviele ijver heeft opgedaan, maar hij blij ft een dichter van
talent. Hij zou, wanneer hij zich aan verhalend proza waagde, aan romans
vooral, vermoedelik nog verre de mindere zijn van Heiman, maar daar hij
de goede smaak heeft dat na te laten, kan men hem slechts als dichter stellen
tegenover de romancier Helman, en de waarheid gebiedt dan te erkennen dat
hij heel wat begaafder ,dichter is dan Helman romancier. Ik schrijf deze dingen op zonder mij er am te bekommeren of Buning en Heiman het lezen
zullen of niet; als zij het lezen, mogen zij er boos om worden of niet; het
enige wat mij interesseert is hun politieke bijbedoelingen na te gaan en mijzelf, in deze notities, vrij te houden van politick. Ik zou Buning willen
kunnen loven, als hij een werkelik mooie nationaalpatsersballade schreef;
want dan zou hij veel kunnen, veel meer dan men zelfs van de dichter van
Maria Lecina verwachten kan.
Helman is bovendien onbillik wanneer hij op Buning als prosateur zou
neerzien; Buning is namelik als zodanig niet alleen dansspecialist, plattelandstoerist en kok, maar redakteur van een blad voor fijne wijnen en zijn
meesterwerken-in-proza, vaak vol hupse dialoog, heten: Een Boekje van den

Wijn, Een Boekje van het Glas, Les Vins de Bordeaux, Over den Waren
Sherry, enz. Dat een dichter het zou brengen tot de dietse Paul Reboux is al
geen geringe prestatie, maar , dit proza van Buning, in het bizonder dat over
de sherry, heeft op mij grote invloed gehad. Helman, die zo spaans in Spanje
leefde, wist idit alles natuurlik al lang, maar ik arme kan nu geen glas sherry
meer voorgezet krijgen die er een beetje donker uitziet, en die een beetje
zoet smaakt, of ik zie de spaanse herbergiers van Buning weer zoete wijn
roeren door hun bleke droge, vanwege de afschuwelike smaak van de Ingleses. Buning heeft meer dan een glas sherry voor mij bedorven, en dat is
sterk, voor iemand die van zo goeden wille is, zowel in , de winkel van
Ferwerda en Tiernan als in die van De Telegraaf.

„Politieke kritikasterij is minder erg dan politieke poèzie", meent iemand die
vooral slecht te spreken is over een bundel genaamd Patisch Appel, door
Stols uitgegeven, waarin toestandbewuste dichteren zich hebben gelucht. Ik
ben er niet zo zeker van. Politieke gebeurtenissen kunnen prachtig inspiratiemateriaal zijn, hebben onbetwijfelbaar grote dichters geinspireerd. Naast de
goedkope politieke propaganda per rijmelarij, of goedkoper nog, per slogangelijk „blank verse", moet men ide gedichten erkennen die uit politieke gebeurtenissen de meest menselike ontroering hebben vastgelegd.
Bovendien ben ik bereid Peen vrij willekeurige verzameling als Poitisch
Appel slecht, of altans onbeduidend te vinden, maar toch oak amusant, bijvoorbeeld wanneer men iemand met een zo rustige roomse verleugendheid als de
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heer Van Duinkerken er op rijm hoort verzekeren dat hij „de waarheid hoger
dan de leus" stelt en (ha!ha!ha!) dat „tot schreeuwen om partij-gewin wend mij
geen stem gegeven". Zulke verzen bewijzen bovendien de goedheid van God,
want voor God kan het niet onbekend zijn hoezeer de heer Van Duinkerken
jokt in dit vers zelf, en toch, het schijnt te mogen, want God heeft hem, voor
zover ik zien kan, er niet voor gestraft. Hij kon niet doen — zelfs Hij niet —
wat ondenkbaar is: Hij kon hem de gave van de poezie niet afnemen die Hij
hem nooit gegeven had, maar die van de rijmelarij en van het veelschrijven
heeft Hij hem gelaten.
Met dat al, ik kan Poétisch Appel wel kritiseren, maar ik kan niet vergeten dat ik er zelf in had kunnen staan. De Jodenmoorden in Duitsland van
1938, inspireerden mij, in Indie, tot het volgende sonnet:

Leef uit, balk uit, in koncentratiekam pen,
de ranze wrok van je getrapte ziel.
Beuk op, zes tegen een, en blijf dan stam pen,
met laarzen twaalf op de ine man die viel.
Trap al zijn tanden uit, met wellustkram pen,
weer ribbenbreker meer dan rad of wiel,
hreek op zijn vrouw en kind spiegels en lam pen:
de doodskreet van een kind klinkt maar zo schriel —

En zeg dan: „Wij zijn helden! Niet gorilla's,
maar bouwers aan de Staat van Nieuw Fatsoen.
Bij ons geen bonzen en geen camarilla's,
maar Einheid, van de slokdarm tot de Schoen!"
En Klio schrijft: Een wereld long verwend
ziet beestentuig, tot heden ongekend.
Was dat sonnet soms mooi? Ik denk het niet. Is dat poezie? Zeer waarschijnlik niet. — Het kon mij weinig schelen wat het was; ik had behoefte
het op te schrijven en publiceerde het in een klein indies blad.
De hele redaktie kreeg er ongenoegen van. Wij werden — zeven man
sterk — opgeroepen bij de P. I. D. (speciale politieke politie) in Bandoeng.
Een jong ambtenaar, die het zelf nogal dwaas scheen te vinden, waarschuwde
ons tegen herhalingen. De Prokureur-Generaal was er over gevallen, deckle
hij ons mee. Nu is het waar dat ik, behalve dit sonnet, ook nog wat proza
geschreven had, over de „gorilla-gemeenschap van het Derde Rijk" of zo, en
de Prokureur-Generaal was van mening, dat dit — gegeven de verschillende
bevolkingsgroepen, nietwaar? — de grens van toelaatbare kritiek oversothre220

den had. Maar toen kwam het: daar was ook nog een versje bij (daarmede bedoelde hij mijn sonnet!) en over dat versje was de Prokureur-Generaal ook
gevallen. Ik informeerde of het ook weer over een bepaalde regel of over het
hele versje was geweest en hij bestudeerde de rode streep die er naast was
gezet. Die streep moet lang zijn geweest, want mij wend verzekerd dat de val
over het hele versje had plaats gehad.
Zulke bijkomstigheden kunnen savoereus zijn, ze veranderen helaas niets
aan de patiese waarde. Ongeveer in dezelfde tijd toch waarin ik dat veertienregelig struikelblok vervaardigde, gaf ik ook beschouwingen ten beste
over een bundel sociale poezie, bijeengebracht door ieen heer J. W. van Dijk
onder de titel Dichter en Maatschappij. Dit soort verzamelingen kent iedereen
nu en deze bizondere was niet beter of slechter dan andere. In zijn inleiding
gaat de heer Van Dijk, onvermijdelik lijkt het wel, terug tot onze renaissance
van tacthtig, vervolgens, nog onvermijdeliker, komt het praatje los dat die
lieden niettemin nog niet toe waren aan de sociale taak van de kunst, maar
nog geloofden aan „l'art pour l'art". De indonesiese jongeren van het tijdschrift

Poedjangga Baroe (wat zoiets als De Nieuwe Bard betekent) zeiden

het precies zo, en geloofden ook alles gezegd te hebben wanneer zij die leuze
als verouderd en overwonnen hadden geregistreerd. Want wel te verstaan:
de sociale taak van de kunst is natuurlik het ware; om kunst te zijn, moet de
kunst zich zelfs bezighouden met het sociale.
Dit „moeten" nu, konstateerde ik van mijn kant met een oog op de jonge
Indonesiers die mij konden lezen, dit „moeten" is door niemand bewezen.
Evenmin valt te bewijzen dat de kunst niet, als dat zij wel sociaal moet zijn.
Goede sociale kunst is... kunst, slechte sociale kunst... geen kunst; in treffende overeenkomst met de kunst die zich afkeert van het sociale. Dat blij ft
de waarheid tegen alle geestdriftige pleidooien in, die ons zouden willen doen
geloven dat men maar sociaal-belangstellend heeft te zijn om ware kunst
voort te brengen. Multatuli heeft de tachtigers toch bewezen, vertellen deze
inleiders zo graag, dat voor hem „l'art pour l'art" onzin was, dat hij zijn kunst
in dienst van andere belangen stelde. Dit is volkomen juist en zegt niettemin
niets voor de noodzakelikheid van sociale „doelstellingen", bewijst alleen dat
Multatuli, een groat schrijver zijnde, op deze manier het bewijs kon leveren
dat sociale kunst ook kunst kon zijn.
De kunst toont zich in dit alles vrijer dan die fameuze „ware vrijheid"
die zo angstig „naar de wetten" schijnt te moeten luisteren, zoals Perk het
al zei, en daarna Mussolini. Of, indien de ware vrije kunst dan ook naar
wetten luistert, dan alleen maar haar eigen wetten. Waarmee dus gaarne
erkend wordt dat ook Multatuli naar bepaalde wetten geluisterd zal hebben
om op zo overtuigende wijze een groat schrijver te zijn, maar dat deze wetten,
hoe onontkoombaar misschien ook op zichzelf, hoegenaamd geen verband
met zijn sociale belang- of doelstelling vertonen. Een sociale belangstelling
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die sterke emotie wordt, die hartstocht wordt, — tocht uit het hart, zou men
in Multatuliaanse etymologie zeggen, — heeft daarom veel kans in echte
kunst te kunnen worden omgezet. Altijd wanneer het kunstenaarschap te
voren aanwezig was; in potentie, in kiem altans. Want zonder dat: geen
genade.
Het idee bijvoorbeeld dat Goiter een groot kunstenaar geworden zou zijn
door zijn sociale belangstelling is dwaas genoeg: indien iemand, dan heeft deze
juist bewezen hoe weinig zijn kunstenaarschap gewonnen heeft bij zijn sociale
belangstelling. Maar aangenomen dat men idit bewijs bij een, bij tien, bij honderd kunstenaars zou kunnen leveren, bet tegenbewijs (dat overigens geen
tegenbewijs is, dat alleen maar ibewijst hoe het andere even goed mogelik blij ft)
zou bij even zoveel kunstenaars geleverd kunnen worden. „II faut etre bete
comme un maitre d'ecole", zoals Musset zei, om te geloven dat het talent van
een Stephane MaHarm& een Edgar Poe, een Van Deysel ziohzelf overtroffen
zou hebben dank zij een vlijtig-beoefende sociale belangstelling. Het enige
wat de sociaalgerichten kunnen zeggen is, dat ook zij immers niet aan het
sociale ontsnappen; dat ook zij immers te gebruiken zouden zijn als proefkonijn om er de sociale bepaaldheid, de sociale kleur, de sociale „grondtoon"
als men wil, van een iegelik aan te demonstreren. Maar als men het zó neemt,
dan zijn er ook geen onderscheidingen meer te maken, geen bewijsjes van
goedkeuring of afkeuring uit te reiken, geen speciale bloemlezingen te bedisselen als deze, die de uitverkorenen bijeendrijft in een stalletje.
„En toch", hoorde ik . de heer Van Dijk al zeggen, „en toch, waarde uitverkorenen, redeneert deze verfoeilike individualist verkeerd. TOch, nietwaar? — Wij weten het alleen! — is de sociale kunst de allerhoogste, omdat
het sociale verband het meeste recht heeft op onze menselike aandacht; omdat
de sociale noden en verbeteringen, de sociale problemen in een woord, de
dringendste zijn in het bestaan van de mens, en dus zeker van die mens-bijuitstek: . de ware kunstenaar".
Waarop de verfoeilike individualist antwoordt: „Wanneer morgen een
faze intreedt, waardoor de mens aan den lijve ondervinden zal dat voedsel
en voeding alleen het meest dringende zijn in een mensenbestaan, dan zou
de hoogste of meest ware kunst zich dus gretig cliirmee moeten bezig houden.
Op slag zien wij Homerus en Dante dan wegzakken achter de auteur van de
een of andere Art Culinaire in twaalf zangen, zoals er ongetwijfeld dan een
zal worden opgedolven van onder het stof en de motten van de grote biblioteken. Men berijmde een kleine honderd jaar geleden alles, en ik ontmoette
in de parijse Bibliothêque Nationale wel een Tandheelkunde in twintig
zangen. Tollens en de toekomstige schrijver van het epos op de Atjeh-held
Van Daalen dat de grote tropenjournalist Van Hurk aan de nederlandse
poezie vraagt, zouden aan deze onbekende zangers een puntje kunnen zuigen.
Welnu, laat morgen de voedingskwestie dringender worden dan oorlog of
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werkeloosheid of de ware vrijheid der totalitairen, en de kunst zou ook met
die maatstaf moeten warden gemeten".
Overigens, zei ik tegen mij zelf, valt ook hierin het tegendeel nog vol.strekt niet te bewijzen. Laat een groat schrijver of dichter komen die door de
voedingskwestie bezield wordt, en men zal misschien een groat kunstwerk
over die kwestie bewonderen. En dat kunstwerk zal dan ook ten slotte alleen
geluisterd hebben naar de wetten van het kunstwerk; zal een „examen voor
kunstwerk" hebben door te gaan en geen ander, wil het als kunstwerk slagen.

Na deze beschouwing began ik de keuze van de mij geheel onbekende heer
Van Dijk te bekijken, die ik ook nu weer op mijn tafel heb liggen. Deze
keuze leek - en lijkt - mij alleen belangrijk, sympatiek, of bewonderenswaardig, voor wie van te voren door het bizondere onderwerp werden in beslag genomen. Heeft het anders enige zin am alleen een stuk of wat socialistiese verzen van Gorter te lezen, met verwaarlozing van zijn Mei of zijn sensitivistiese verzen? De paar jeugdverzen die Slauerhoff in De Nieuwe Tijd
plaatste, en zelf nooit bundelde, geven eenvoudig een onvolwaardig en vals
beeld van Slauerhoff, voor wie zijn ander werk niet kennen (en dit ondanks
de toelichting die de heer Van Dijk in zijn inleiding Beef t) ; voor wie
Slauerhoff wel kennen, zijn deze drie zwakke gedichtjes hoogstens een kuriosum. De heer Francois Pauwels met zijn Nachtelijke Sleepster verschijnt daarnaast dan als heel wat grocer dichter, wat Loch angstig in tegenspraak blij ft
met de werkelikheid. Greshoff is voorwaar niet op zijn dichterlik hoogtepunt
in zijn „bruine liedjes" tegen S.A.-mannen en soortgelijke turken, al valt het
toe te juichen dat hij deze tonen lies horen. En Theun de Vries zelfs, die later
zulke misselike sonnetjes van verdachtmaking tegen trotskisten zou leveren
voor stalinistiese blaadjes, heeft op rijm heel wat belangrijkers geleverd dan
de twee sociale uitingen die hij aan deze verzameling afstond.
Bovendien kreeg ik in Indio die bundel vlak na de overwinning van
Hitler op Chamberlain, na de nieuwe bekroning van de brutaalste bedreiger,
en bij een vrede in dergelijke omstandigheden verkregen, met voor de toekomst een doorlopende bedreiging van alles wat tot dusver recht en vrijheid
heette, besohaving en nog zo wat, werd de smaak van al die sociale verzen
ook wat al te onverantwoordelik flauw. Het was wel erg of brave oudere
dames en heren wat voor zich uit zaten te neurien van een betere wereld die
spoedig komen zou, en of de jeugd achter hun rug al sliepuit met hen speelde.
Vooral Garter en Henriette Roland Holst hebben van die blij de wiegeliedjes,
onuitstaanbaar in het glorieuze jaar 1938, om hun vocabulaire. Garter jodelt
nogal over „vrijheid"; de dichteres is zo teer bewogen, dat men inderdaad
haar sociale wensdroompoezie moeilik onderscheiden kan van individuele
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wensdroompoezie. De jeugd van heden — al of niet in troepen ingedeeld —
krijgt recht te zeggen: „Het zijn maar versjes", als zij de sociale werkelikheid
met deze sociale pazie vergelijkt. Misschien zou men dit alles beter verdragen wanneer het duidelik als oude kost, als gear van het verleden werd
aangeboden, in plaats van met een air van in het voile leven te staan. Voor
het voile leven mist men hier bijvoorbeeld te zeer het „Slachtveld" van Van
Collem, of Jaap van Gelderens „Europa, vernietig Japan!" idat ons eigenlik
zo'n beetje verbaasd lachen deed toen het aan Forum aangeboden werd. In
Indie heb ik de maker van dat vers telkens weer als een ziener herdacht.
Bovendien, „sociaal" komt de keuze van de heer Van Dijk wel erg uit
een richting, als men billik wil zijn. Het nationaal-sociale bijvoorbeeld, dat toch
niet minder sociaal is, mag men wel verzuchten, wordt hier door geen stemmetje zo klein vertegenwoordigd; zelfs niet door dat van de jonge leeuw
Kettmann, die toch alleen maar enig geluid wist voort te brengen toen hij
Adama van Scheltema nagromde. En treffender nog: de kommunist Jef Last,
die in strijd met vele andere hollandse kommunisten dan toch maar de vrijheicl nam zijn huidje in Spanje te wagen, en die tot dusver altijd min of
meer heldentenor in dit snort verzamelingen was, waarom ontbreekt die
opeens? Voor wie bij toeval de weerzinwekkende brochure tegen hem
las van zijn ex-medekommunist Rost (in wie men geen ploert moet zien,
want een ploert heeft nog zo zijn eigen mening, maar een koddebeier van
Stalin knapt met de gewetensrust van een papegaai dergelijke karweitjes op),
wordt de zaak verdacht: bleek het tot dusver juist zo sociaal geprezen werk
van Last opeens niet sociaal genoeg meer voor dit milieu, en werd hij met
gepaste verachting bij de fascisten gezet?
Het was misschien volstrekt niet zo, — maar dat men dergelijke veronderstellingen in zich voelt opkomen, is onaangenaam genoeg als men poezie
moet beoordelen en geen politiek. De bloemlezer Van Dijk kan best vrij uit
gaan, maar de politieke propaganda achter allerlei kunstenaarsverenigingen,
kongressen etc. heeft grond genoeg gegeven tot argwaan, en als men zegt
dat het niet alles goud is wat er blinkt in zo'n sociale bundel is dat meestal
juist, niet voor het kunstgehalte alleen. Op deze wijze wordt het ten slotte
helemaal geen opgaaf meer: als de kunst moet drijven op haar sociale waarde,
en die sociale waarde eigenlik maar zo lang duurt tot de ene sociale groep
door de andere wordt gewraakt, dan komt de arme kritikus er niet meer uit.
Met iets van ontzetting heb ik zojuist het sonnet overgelezen dat in
deze bundel voorkomt en dat Goiter blijkbaar eens op Marx schreef. Men
stelle zich voor dat iemand een dichter is als Goiter, dat die dichter doordrongen is, of altans meent te zijn, van Marx, en dat hij — op een begenadigd moment — zich gedrongen voelt zijn opvatting van deze Grote, al wat
Marx voor hem, Goiter, betekent, in de veertien regels van een sonnet te
vatten. Als men zich daar een voorstelling van heeft gemaakt, leze men deze
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veertien regels. Het toch ook nogal kinderlike sonnet waarmee de zuid-afrikaanse dichter Leipoldt Multatuli meende te eren, is er rondweg een meesterwerk naast. In de veertien regels van Goner werd Marx geportretteerd als
een Sint Niklaas en de Mensheid, waarvoor deze goede baard geschapen
werd, ach, het is de „juffrouw" van Gorter die deze mensheid afdoend belichaamt, en hij heeft dat sonnet voor haar geschreven — ik wil niet anders
geloven — op een dag dat zij vreselik moeizaam met zijn kacheltje bezig was
geweest. Ik wil aannemen, dat hij tranen in de ogen had toen het vers of
was, toen hij het haar aanbood. Ik geloof niet — en dat is, als men aan die
tranen niet twijfelt, juist het erge — dat hij, gedurende een sekonde van deze
hele sociale ontroering, de dichter Gorter was.
Eerlik gezegd geeft zo'n sociale bloemlezing beetje bij beetje furieus de
behoefte aan een tegenzang: aan een dichter die een anti-sociale keel kan opzetten, maar dan zo vurig en zuiver, zo kennelik door alle sociale misere (in
andere zin nu!) ingegeven, dat dit hele gezelschap er bij komt te staan als de
dorpsfanfare op Zondag.

IV

Maart 1940. Dit is de maand die vol gevaar voor dit landje zou zijn, die ons
nieuwe „spanningen" zou bezorgen, nieuwe hartkrampen tegenover de duitse
geweldigheid. Een paar nazi-bewonderaarsters, die in hetzelfde huis wonen
dat ons in Den Haag een verdieping afstond, verklaren dat ze nu werkelik
niet meer met Joden kunnen verkeren, want verbeeld-je wanneer Hitler deze
maand bij ons kwam en dat zou merken. Maar de heeft van de maand is al
om v66r je het weet. Een nieuw boek van Rauschning komt uit, Hitler's eigen
woorden, een boek idat men in de franse of engelse editie overal krijgen kan
en waaruit in de hollandse editie een hoof dstuk is weggelaten over wat al
te roddel-achtige familiebizonderheden. Het boek wordt verrassend snel in
beslag genomen. De „Vesting Holland" altans hoopt men, zonodig, te weerstaan, maar tot zolang is de heer Hitler een bevriend staatshoofd. Overigens
mogen de Duitsers straffeloos onze boten torpederen, zulke kleinigheden
kunnen de vriendschap niet beletten.
De reputatie van Hitler door Rauschning te grabbel gegooid zou heel
wat ernstiger zijn. Ilc bezit een exemplaar van dit boek, in hollandse vertaling, dat ik gaarne ter beschikking van de politie houd, omdat ik er geen
snars om geef. Als men mij het een of andere libertijnse werk kwam afnemen dat mijn vriendschap bezit: de erotiese gedichten van Theophile Gautier
of Verlaine bijvoorbeeld, of Les 11.000 Verges van Apollinaire, het zou mij
aan het hart gaan, maar de sergeantenkolder die al of niet door Hitler voor
Rauschning werd afgeraasd verveelt mij na weinige bladzij den al onzegbaar.
Ik vraag mij of wat zo'n boek eigenlik toevoegt aan het beeld van Hitler
zelfs, gesteld dat men dat interessant vindt. 'die drie ye! van Mein Kampf
las, weet toch wat hij te verwachten heeft. Van Rauschning zelf bevat het
boek een portret, plus een „natuurliker" opname die hem weergeeft naast
Hitler op Berchtesgaden: daar is het een typiese Duitser die typies-duits zijn
bil in zijn dij tracht te verbergen.
Even later verschijnt een boek met onthullingen van een zekere Krivitsky,
een kommunist die Stalin de rug heeft toegekeerd zoals Rauschning het
Hitler deed. Deze man was spion van Stalin en jarenlang hoofd van de
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spionnagedienst van Sovjet-Rusland in West-Europa, centrum Den Haag.
Hij heeft de nederlandse politie dus behoorlik in de luren gelegd; en nu, gedegoiiteerd door Stalin, schrijft ook hij een „pakkend" boek. Ik moet het
ronduit ,bekennen: de walging die ik ondervind bij het lezen van zo'n boek,
hoe verrassend de situaties en avonturen er in ook zijn, belet mij „gepakt"
te worden. Het is ten slotte stompzinnig vervelend, al de slimmigheden re
lezen waarmee de ene schavuit de andere in de luren legt, al deze prestaties
aan elkaar geregen, van lieden die ieder uur van de ,dag hun aandacht aan
dergelijke smoezeligheid konden besteden. Het is een beetje als met de aandacht van de grote financiers, ik verkies Loch maar zo „weltfremd" te blijven
dat ik wat aandacht kan overhouden voor betere, en och ja, waarom niet te
zeggen voor belangrijker dingen. Om persoonlikheden a la Rauschning en
Krivitsky, a la Stalin en Hitler zelfs, werkelik boeiend te vinden, zouden zij
herschapen moeten zijn door belangrijker en beter mensen dan zij, hun avonturen zouden herordend moeten zijn en beter naar voren gebracht dan zij of
huns gelijken in staat zijn het te doen: door een Dostojevsky, een Balzac bijvoorbeeld.
Het probleem van de politieke literatuur — neen, van de politiek die
werkelik literatuur werd, boeit mij steeds, maar naast werkjes van dit allooi,
die helaas niet „rauw materiaal" bevatten, maar al de schikking vertonen
van een grove hand. Werkelik rauw materiaal: dokumenten, zijn veel aantrekkeliker. Zelfs de politieke papieren in het Van Hogendorp-archief, dat
ik deze maand in Den Haag bekeek, boeien mij onvergelijkelik meer dan
deze roversliteratuur, waar ons eigen lot in zekere zin mee is verbonden. Tant
pis voor wie dit verkeerd vinden. Holland is — goddank eigenlik — pover
aan politieke literatuur, in de zin die ik zojuist aan deze term gaf. Ondanks
alle Jef Lasten en Maurits Dekkers die we nu dan 66k hebben, en wier betrekkelike verdiensten men ook wel mag erkennen, waar zijn de hollandse
schrijvers, die werkelik eersterangsliteratuur hebben weten te maken van
politieke onderwerpen? Steeds doemt onmiddelik weer die ene grote naam
op: Multatuli. Maar dan hebben we immers ook nog die andere, de „verborgen man" onder de Nieuwe Gidsers, de pure socialist jhr Frank van der
Goes. Hier is het deel, voor zijn 80ste verjaardag samengesteld door een
kommissie van huldiging bij de Wereldbibliotheek — begin vorig jaar verschenen en waarvan ik niet weet of hij zelf het nog net gezien heeft of net
niet meer, want omstreeks dezelfde tijd immers ging hij idood... Ik probeer
me uit dit deel rekenschap te geven van wat deze man met de politiek heeft
weten te bereiken als letterkundige figuur.
Er is een overeenkomst tussen Frank van der Goes en Albert Verwey,
merk ik, deze kritiese opstellen bestuderend: zij zijn de meest metodiese en
algemeen-onderlegde, rustige en beschouwelike naturen geweest onder de
Nieuwe-Gidsers, degenen ook die het minst Nieuwe-Gids-taal hebben ge227

!schreven. Van der Goes deed het eigenlik nooit, leerling als hij altijd was
Tan Busken Huet, voor zover het de stijl betreft; Verwey kwam na zijn jeugdperiode, die onder de invloed van Kloos stond, tot zijn eigen, wat stijve maar
solide hollandse stijl, misschien gebaseerd op het Hollands van Potgieter,
maar voor onze smaak toch heel wat leesbaarder. Schoolmeesters in hun kritiese beschouwingen zijn Van der Goes en Verwey vaak genoeg, maar dat
waren alle Nieuwe-Gidsers. Dat schijnt het fatum te zijn geweest van een generatie die het nieuwe brengen moest in een op literair gebied verwaarloosde
provincie; men spreekt dan niet meer tot gelijken die op dit bizondere terrein
minder wegwijs zijn, men oreert van uit een kateder. Deze eigenlik onverdraaglik pedante trant is deels hollands, deels specifiek tachtigs. Een Van
Deyssel heeft wat meer kwinkslagen, een Kloos wat meer zuivere-kunstteorie, een Van Eeden wat meer sociale profetenhouding, een Van der Goes
wat meer sociaal dogma, een Verwey wat meer filosofies-kulturele algemeenheid, de toon van ik-ga-u-leren-wat-ik-weet-en-gij-niet-weet walmt uit deze
alien. Het is dan ook geen frivole taak echte letterkundigen in een klein land
te zijn — letter-kundig — en, om met Van Deyssel aan het reepjesbreken te
gaan — en niet alleen nieuwe kunstenaars, maar nieuwe gidsen.
Van der Goes is als socialistiese figuur, vertaler van Marx, redakteur
van De Nieuwe Tijd, een soort beroemdheid geweest, maar voor letterkundigen in de eerste plaats toch de mede-oprichter gebleven van De Nieuwe
Gids; als „tachtiger" toch wat bleek naast de zoveel beroemder bentgenoten.
Daarbij kwam dat zijn literair werk lang ongebundeld bleef. In 1931 verscheen van hem een klein boekje, Literaire Herinneringen uit den NieuweGids-Tijd; een kostbare bijdrage, door de zakelike en overzichtelike, de „historiese" wijze van vertellen, over de begintijd van het eens grote tijdschrift,
over de breuk tussen Kloos en de anderen, de rol daarin gespeeld door de
brutale „Pet" Tideman, enz. Vooral van deze Tideman heeft Van der Goes
met droge humor een fraai beeld gegeven; nooit vergeet men meer die regel
uit 's mans .dreig-sonnet, dat binnenkwam toen de Nieuwe-Gidsers die
anders wilden 'dan Kloos, over het tijdschrift vergaderden: „Ik lag een born
op jou vervloekte stoep"...
Dit boekje van Van der Goes vormt met Tim's Herinneringen van Aeg.
W. Timmerman — zo braaf en hups en aanhankelik — en met Vervlogen
Jaren van Frans Erens — zo fijntjes, smalletjes en voorzichtigjes, en toch zo
interessant — een belangrijk trio memoires-boekjes over die heroiese dagen
van olim. Maar de kommissie van huldiging heeft een heel wat substantiEler
bundel uit zijn werk samengesteld, ingeleid door Henriette Roland Holst.
Men leest in deze inleiding de uitspraak dat Van der Goes „naar zijn geestelijke geaardheid noch een ekonoom, noch een politikus" was: „Veel meer
dan tot de ekonomie voelde hij zich van nature tot de letterkundige kritiek
aangetrokken". Jammer genoeg dan merkt men van die letterkundige kritiek
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in dit deel, waarmee Van der Goes „de tij den zal moeten trotseren", niet veel.
Het opstel over de toneelspelersfamilie Bouhon, waarmee de bundel
opent, omtrent zijn 18de jaar geschreven, is meer histories dan literair. De

Zijn meisje komt uit van mr
Nieuwjaarsrepliek van een nieuwe gids tegen

afbrekende kritiek op het indiese toneelstuk
Pieter Brooshooft, de polemiese

de oude gidsen, de eens beroemde polemiek met Van Deyssel over socialisme
en kunst, waarin men toch al heel war meer over socialistiese wereldbeschouwing dan over kunst aantreft, de twee stukken over Multatuli, voortreffelik in hun soort (vooral het eerste van 1896, waarvan het tweede
trouwens grotendeels herhaling is), dat is eigenlik alles.
Ook Multatuli wordt aan het socialisme getoetst en dus, bij alle bewondering voor zijn royaal erkende gaven, in laatste instantie wat steriel en te
licht bevonden, maar de toon van Van der Goes is hier uiterst sympatiek,
heeft precies niets van het rankuneuze kleineren dat men proeft in de z.g.
histories-objektieve studie van de eveneens socialisties-bevooroordeelde essayist J. Saks. Voor Van der Goes zou Multatuli, indien hij gekund en gewild
had, verreweg de sterkste en schitterendste strij der voor het socialisme geweest zijn; hij zegt het uitdrukkelik en legt het vast in deze formule die m.i.
even juist als samenvattend is: „Multatuli, die de Lassalle van Nederland had
kunnen zijn". Kortom, hoewel Saks in zijn

Socialistiese Opstellen

zeker als

nog scherpzinniger en subtieler moet worden erkend dan Van der Goes (en
de vergelijking gaat tot in details op bij deze marxisties onderlegden, die
beiden wensten te stellen als Busken Huet), als socialistiese vizie op Multatuli overtreffen de twee opstellen van Van der Goes ver uit de Multatulistudién van Saks. Ook Van der Goes verwijt Multatuli zijn gevangen-blijven
in de bourgeoisie, en naar goed-socialisties gebruik ziet hij in hem zelfs de
„patroon" van de nederlandse anarchisten, wat maar zo eenzij dig juist is,
dat het, bij ieder even doorgezet onderzoek, onzinnig wordt; maar in tegen-

stelling tot Saks bewijst hij, dat men overtuigd socialist kan zijn, in het bezit
van „de" waarheid dus, en toch tegenover Multatuli eerlik, en zelfs geestdriftig-sympatiserend kan staan.
„De" waarheid bezit Van der Goes overigens wel zeer kennelik
tegenover alle problemen die zich maar kunnen voordoen. Hij, de essentieelfatsoenlike, schrijvend in die elegante essayisten-stijl die, wanneer hij niet
zeer beheerst en bondig gehouden wordt, zo gemakkelik in akademiese eleganterigheid omslaat, is er soms zozeer op uit in grondige studies „de"
waarheid voor alles te laten spreken, dat hij zijn spreken a la Huet volmaakt
vergeet om zich nog maar uit te drukken in het vlakste brochure-proza.

Armoede voorheen en thans
Het Belastingstelsel in de voormalige Republiek, maar zij hadden van

Grondig in deze zin zijn bijvoorbeeld de studies
en

ieder ander „serieus marxist" kunnen zijn. Pittiger is Van der Goes dan gebleven in het stuk

Over Prostitutie en Vrouwen-arbeid,

maar het meest is hij
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het, wanneer hij zijn soepele maar wat afgemeten volzin weet te laden met
een gedempt sarkasme, zoals wanneer hij over de socialist Charles Boissevain
quasi zonder nadruk verkondigt: „Van schending van beginselen is bij hem
geen sprake, die levenslang ijverig en getrouw is geweest in den dienst van
de groote sommen". Of wanneer hij aan , dit zelf de slachtoffer deze slotsom
kwijtraakt: „Het is eenigermate een symbolische voorstelling van het gebeurde: de schrijver, die geene menschelijke deugd onbezongen laat in zijn
kolommen en niet ibij machte is het beetje fatsoen, dat eigen geestverwanten
van hem verwachten, ongerept te bewaren". Zulke dingen had Huet in persoon hem niet verbeterd, maar zij komen bij Huet wat meer voor dan bij hem.
Misschien ook zou men, met een voorkeur voor deze dingen, een geheel
andere keus uit dit werk gemaakt hebben.
Een enkele samenvatting als deze: „Het karige, de schrielheid van de
kapitalistische samenleving, die wat zij aan den een geeft, den ander heeft
ontroofd, en nergens eene verheffing duldt welke niet meer dan opgewogen
wordt door eene verlaging elders" — is, zonder frappant te zijn, in zijn koele
bondigheid nog wel savoereus, maar het wordt vervelend wanneer men dit
vele malen achtereen op bezadigde voorlichterstoon krijgt uiteengezet. En de
overtuiging, d.w.z. het pertinent zekere weten, en de lerarende koele betoogtrant die met deze zekerheid samengaat (omdat een werkelik zeker mens zich
immers niet opwindt enz.), zouden irritant zijn, als Van der Goes daar niet
tegenover telkens weer blijken gaf van smaak en takt. Men vergeeft de
hartstochtelike redenaar wat men de zelfverzekerde docent volstrekt niet vergeeft; maar bovendien, de rol door het nederlandse socialisme gesp'eld na
de roemrijke dagen van Van der Goes' socialistiese jeugd is moeilik weg te
denken terwij1 men deze oude opstellen leest of herleest: wat Van der Goes
zegt 'over de „verschuivende" rol van het liberalisme, in zijn stuk over De
Verkiezing in Amsterdam IX (van 1902) zou met precies evenveel recht in
precies dezelfde bewoordingen sinds lang over het socialisme gezegd kunnen zijn.
Van der Goes zelf heeft later dan ook wel zulke .dingen er over gezegd.
Maar om de verouderdheid van eens-aktuele onderwerpen niet te doen voelen,
cliirvoor mist zijn schrijverschap nu juist vrijwel alles, is zijn stijl bij stukken
na niet levend genoeg. Zo zijn vooral de gedenkartikelen, in deze bundel
opgenomen, nu ook we! volkomen teruggezakt op hun geringste peil van
gelegenheidsstuk. Deze artikelen, over Domela Nieuwenhuis, P. L. Tak,
Troelstra, zelfs .dat bij de dood van Mussolini's opgeruimde tegenstander
Mateotti, het is alles vaal en verbleekt voor ieder die niet toevallig eigen en
sterkgekleurde herinneringen aan die personages, of de fazen door hen vertegenwoordigd, bezit; voor buitenstaanders als vergeelde foto's van mensen
die men nooit gezien heeft. Het artikel over Domela Nieuwenhuis, die even
hartstochtelik als zuiver, even geinspireerd als eenvoudig was, is daarbij zelfs
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nogal ongenietbaar door het toontje van op superieure wijze recht te willen
doen wedervaren aan iemand wiens vergissingen en fouten men toch zo bizonder scherp — zo onmeedogend-scherp met de Argus-ogen van de Partij —
blijft zien; een onstuimige bestrij ding van de „dwaler" die Nieuwenhuis dan
geweest zou zijn, zelfs bij zijn lijkbaar, zou en hem, en zou op zichzelf,
waardiger zijn geweest.
Na deze lezing zie ik een ding: ook de knappe essayist die Van der
Goes was, had alles te verliezen wanneer hij nog maar „een pen van de partij"
werd. Dus valt alleen maar te betreuren dat deze bundel, die zijn levenswerk
vertegenwoordigt, ten slotte en ondanks de woorden van Henriette Roland
Hoist in het voorbericht, zo politiek, zo weinig literair uitviel. Legt men dit
boekdeel van ruim 400 bladzij den naast het dunne deeltje Litteraire Herinneringen uit den Nieuwe-Gids-Tijd, dan gaat men twijfelen waar men het
meest de „ware" Frank van der Goes vindt; en dat zou toch niet mogen, als
aiies was zoals het behoorde; als het socialisme, zoals Van der Goes tegen
Van Deyssel volhield, volstrekt geen afbreuk hoefde te doen aan het kunstenaarschap.

Over de nauweliks minder sociale figuur van Van Eeden raadpleeg ik hierna
het boek van zijn jeugdvriend en eens zijn zwager Verwey, onlangs verschenen. Dit nagelaten werk is uit aantekeningen voor kolleges ontstaan, en men
hoeft er niet ver in door te dringen om te beseffen dat dit „leerboek" dus,
met zijn zacht-objektieve toon, een van de meest afdoende afrekeningen met
Van Eeden werd die maar mogelik waren.
Ziehier war de literaire waardering betreft: Verwey acht Van Eeden een
sterk schrijver, iemand die in proza zowel icon zien als met groot gemak het
juiste woord vinden; hij vindt Van de Koele Meren des Doods zó, dat Van
Eeden als de meester van die ene roman zou voortleven, wanneer hij niets
anders geschreven had; De Heks van Haarlem is' volgens hem van Eedens
belangrijkste toneelstuk, omdat de schrijver daarin precies heeft uitgedrukt
wat zijn eigen wezen was: dat van iemand die, tussen twee zekerheden in,
altijd onzeker bleef, en toch altijd naar een van die twee zekerheden (of naar
allebei beurt om beurt) moest „doen". Voor de dichter Van Eeden heeft
Verwey — die zelf als dichter immers zoveel beter bekend staat — een maar
mange appreciatie; het meeste van idit dichtwerk wijst hij af, hetgeen gebeurt
in het volgende onaangename proza: „...I1c bemin nu eenmaal het streven
niet waar het enkel pogen blij ft, doch alleen als zielsbezit, dat vervuld is in
zichzelf". Op zUlke gronden vervalt ook 9/10 van het dichtwerk van Verwey.
Het valt echter niet te miskennen, dat Verwey Van Eeden voortdurend
en klemmend „door" heeft; dit rusteloos doorhebben doet de lezer zich zelfs
afvragen waarom Verwey een boek van meer dan 300 bladzij den wijdt aan
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iemand, die zozeer door hem „ontmaskerd" wordt, en te meer waar het duidelik niet zijn bedoeling is Van Eeden tot nul te reduceren. Men kan tot
blz. 298 leven en zich onder de titel van dit boek: Frederik van Eeden, denken:
of „Portret van een Would-be Groot Man", of „Le Charlatan sans le savoir",
of „De Mislukte Profeet". Dan leest men, dat Van Eeden er vaak in slaagde
mee te leven „met levende en ook met dode dingen", leven uit te storten
„towel in de anorganische als in de organische elementen van de natuur".
En dan: „Wie het recht neemt Van Eedens werk te kritiseren, moet dit wel

weten. Hij moet bedenken dat Van Eeden zeker een van de sterkste en levendste schepsels van zijn tijd is geweest en dat er maar weinig waren die hem
hierin gelijk kwamen."

Het is nagenoeg de enige waarderende samenvatting, die men in dit
boek aantreft. Alle andere waarderingen betreffen details, blijven overheerst
door de algemene voorstelling dat Van Eeden zijn eigen waarde veel te sterk
vergroot zag, dat hij geen gevoel voor proporties bezat, dat hij profeties en
herscheppend werk wilde doen, waarvoor hij veel te gering en te zwak bleef.
Dit zal ook we! zo zijn. Men leest Van Eeden niet meer, en de — voor
een groot deel ook sociale — belangstelling die hij bij zijn leven moist gaande
te houden, lijkt morsdood. De Kleine Johannes I is eigenlik het enige boek
waardoor hij voortleeft; goedkope herdrukken in de Wereldbibliotheek en

Querido's Salamanderreeks van De Koele Meren, De Nachtbruid, De Broeders „gaan" wel, maar daarmee is alles gezegd. Onder de generaties van
„nude en jonge jongeren" (zoals Ter Braak het humoristles en precies heeft
genoemd) leven Multatuli en Couperus weer sterk, Van Eeden niet. Het is
dan ook opmerkelik, zo weinig weerklank Verwey wekt, juist wanneer hij
waarderen gaat. Hij verdedigt bijvoorbeeld

De Koele Meren

nog tegen de

aantijging (die niemand meer au serieux neemt) dat het werk een doktersverslag over een echt geval en , cliis geen kunst zou zijn; hij baseert zich op de
zin waarmee het boek opent en zegt: „Dit is zeker geen verslag-toon. Eer die
van gevoelsfantasie en piEtisme". Maar, hoe juist dit ook moge zijn voor die
ene zin, dit zogenaamde bewijs geeft lust hem tegen te spreken. Ik herinner
mij dat ik nu een jaar of vier geleden

De Koele Meren

in de W.B.-uitgave

overlas en gewaar werd hoezeer deze roman van een sensitief vrouwenleven
heeft afgedaan, vergeleken zelfs bij

Eline V ere, dat ouder is, dat ook dateert,

maar door verhaaltrant en duizend kleine trekjes oneindig meer boeit en leeft.

De Koele Meren is qua knappe analyse overtroffen, door bondiger, scherper
boeken „ingehaald", — door Adelaide van Walschap bijvoorbeeld; het krijgt
na honderd bladzijden iets bizonder zwaar-op-de-hands en onbelangrijks, door
de quasi-bijbelse en in werkelikheid deftige toon, waarin ook de gewoonste
belevenissen van Hedwig Marga de Fontayne ons worden meegedeeld. Het
boek lijkt ons lang niet zo „sterk" zelfs als Verwey toeschijnt; en „de meester
van
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De Koele Meren"

zou voor ons toch nog een redelik wel te verwaarlozen

meester zijn. Neen, alleen De Kleine Johannes I houdt, zij het op bescheiden
wij ze, zijn waarde van fris-en-bekoorlik-sprookje-met-diepere-zin.
Het is nog opmerkeliker, hoe raak Verwey Van Eeden weet te analyseren, voornamelik uit zijn Dagboek (zoals men dat ook met Tolstoi
doen kan), en hoe overtuigend het karakter van Van Eeden dan omvat en
gevangen wordt: het karakter van de onzekere, van de zelfkweller, van de
illusionist, de would-be profetiese wereldhervormer; en hoe, welbeschouwd,
Van Eeden met deze definities en analyses geenszins veroordeeld hoeft te
zijn, omdat hij nauwkeurig al ditzelfde had kunnen zijn en toch een zeer
groot schrijver, had hij een groter talent tot zijn beschikking gehad. Van
Eeden was, in tegenstelling tot de „gewone" socialist Frank van der Goes,
de buitengewone socialist, de teosoof-socialist, de man van Walden, de man
die Thoreau en Tolstoi: zou voort zetten, maar ook Multatuli en Nietzsche,
die hij allebei in zijn dagboek zo potsierlik „overwonnen" heeft.
Verwey formuleert: „Zijn doel was altijd, wat hij noemde zelfvolmaking. In dit geval was dat: in de sociale beweging zó optreden dat hij zichzelf
schoon en bewonderenswaardig vinden kon, en als zodanig door anderen
erkend worden. Dit was de meer anarchistische dan socialistische grondslag
van zijn werkzaamheid. Hij zou optreden als de profeet van het recht tegenover het onrecht, van de waarheid tegenover de leugen".
Dat slaat vrijwel volmaakt ook op Multatuli. En de zelfkwellerskant:
die van zich in zijn dagboek „niet met rust te kunnen laten", vindt men bij
Tolstol precies even sterk; men denkt ook aan Tolstol als Verwey zegt:
„Als men geplaagd wordt door zijn zonden, en daardoor leeft in innerlijke
gespletenheid, maar dat leed als wereldleed aanziet en er zich en de mensheid van verlossen wil, dan is de enige uitredding profeet te zijn: manend en
boetpredikend tegenover de wereld, maar tevens de verkondiger van een toekomstige heerlikheid".
Maar Tolstoi: en Multatuli bleven grote schrijvers, waar hun profeetschap mislukte, en het ongeluk van Frederik van Eeden, die zovelen persoonlik een uitverkoren leider leek, is waarschijnlik juist dat hij precies niet toekwam met zijn schrijverschap. Als dichter ver overtroffen door Kloos en
Gorter, als romancier door Couperus, als schrijver van essayisties proza door
Van Deyssel, blijft hij, die toch werkelik een boeiende figuur was en meer
dan gewoon begaafd, een tweede rangsman, ook in de beweging van Tachtig,
en de internationale reputatie die hij juist, meer dan zijn wapenbroeders van
De Nieuwe Gids, heeft gehad, redt hem niet van deze „historiese" tweede
rang. Het boek van Verwey draagt er niet weinig toe bij deze plaats te bestendigen.
Nuchter in de eerste plaats, — zo eerlik-hollands-nuchter naast al zijn
tijdgenoten, steekt Albert Verwey af: de man die het eerst weigerde zich met
aan het buitenland ontleende veren te tooien, die potgietereaans-hollands wilde
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zijn, liever dan verder Keats en Shelley te imiteren; de man die De Beweging
oprichtte en een ogenblik de leider was van alle jongere hollandse dichters,
toen De Nieuwe Gids was uitgebloeid; met dat al toch een beetje de „Goethe
van Noordwijk". En hier raken we een kant van Verwey, die niet goed uitkomt in deze afrekening met Van Eeden, maar die men toch essentieel verstaan moet als men er aan hecht ook Verwey goed te zien; hij is hollandsnuchter, maar ook hollands-naIef; ook 2'01 leraarstoon is vaak onverdraaglik,
ook hij is niet altijd eerlik geweest, getuige bijvoorbeeld zijn bespreking van
het werk van A. Roland Hoist (een dichter die hem in de ogen van velen overtreft), welke besprekingen hij als „door een vriend geschreven" toch in zijn
verzameld proza opnam, omdat hij zelf, Verwey, niet onder eigen naam een
jongere loven kon die niet in zijn Beweging had gestaan. En ten slotte: tegenover het schijnverhevene kon hij nuchter staan, met humor nooit. 1k geloof
zelfs dat hij alle humor (onmisbaar element toch, juist bij de „allergrootsten") naarstig uit zijn wezen heeft gewied, als gevaarlik voor het superieure
dichterschap.
Het is daarom goed de Van Eedenstudie door Verwey aan te vullen met een
niet minder leerzaam en in zijn soon zelfs pakkend boek van hem, dat in
1934 uitkwam: Min verhouding tot Stefan George. Men weet wie George
is: hij liet zich niet door de nazi-beweging van Hitler annexeren, en toch
was hij nog voor die beweging de Dichter van het „Nieuwe Rijk". Hij was
de poeet-leider van zijn natie op een wijze die de nuchtere Verwey (zelf toch
ook zeer doordrongen van de leiding die dichters geven kunnen) te machtig
werd; hij was een kweker van epigonen bij uitstek, het middelpunt van wat
de Fransen een „chapelle" noemen, de erkende Meester, wiens leerlingen
reeds beloond waren als zij naast hem mochten wandelen. Hoe achterlik germaans deze mentaliteit is, stipt Verwey zelf aan, als hij vertelt hoe George,
eens in Noordwijk, zich bij hem „bezwaarde", omdat de dichter Alex Gutteling het gewaagd had naast hem te lopen. Maar toen George Verwey leerde
kennen, was hij een jong en eenzaam dichter, op zoek naar verwante zielen
door de wereld en Verwey had zich juist van De Nieuwe Gids afgewend.
Zij werden vrienden, en George akcepteerde zelfs Holland. Later, toen
George steeds meer de Meester werd en in zijn gesprekken met Verwey steeds
meer er op uit zijn meerderheid vast te stellen, had een verkoeling plaats en
deze werd tot een breuk toen, gedurende de vorige oorlog, Verwey niet z6 progermaans voelde als de George-kring lief zou zijn geweest. Toen werd Verwey
voor deze Edelgermanen onvermijdelik de man van het kleine landje, die
het Grote Land niet begrijpen kon. Dergelijke platitudes zijn in een politieke
sfeer dubbel onvermijdelik. Verwey memoreert dit alles rustig, vertelt hoe
hij George eens bekende geen van zijn discipelen even voortreffelik te vinden
als hemzelf, maar men vraagt zich al lezend of hoe deze nuchtere Hollander
zich dan nog zó thuis heeft kunnen voelen in dit gezelscha p De andere heren
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heten Gundolf, Schuler, Wolfskehl, ook de bekende Ludwig Klages heeft
tot de kring behoord, waar hij later mee brak. Verwey is niet alleen met
George, maar ook met al deze imitatie-Georges nauw bevriend geweest, en als
hij Wolfskehl beschrij ft als een „Grieksche reidanser, een bacchant", met
„groote als edelsteenen spiegelende oogen en een groote roode mond", een
„fijnroodblonde baard en zwarte opslangelende lokken", hoewel overigens
wat stotterend en zeer bijziend, wordt hij zelf aardig grotesk. Er wordt op
knusse wijze tussen Verwey en deze kring-leden aan fraaie letteren gearbeid,
vlijtig en overgegeven (over-en-weer vertalen van elkaars werk, vertalen
van Shakespeare etc.) en dit kan veel verklaren, maar toch — meer humor
had zijn eigen figuur beter gered. Men geniet dan ook van de onbedoelde
grap, als men verneemt hoe de zo voorname George, om de familie Verwey
zijn boekbindkunst te tonen, Verwey's exemplaar van Les Fleurs du Mal in
een batikbandje had gekleed.
Ziet men Verwey in zijn verhouding tot Van Eeden naast Verwey in zijn
verhouding tot George, dan is onmiskenbaar, dat hij de eerste in diens vertoningen en te-hoog-grijpen heel wat onmeedogender heeft „doorschouwd"
dan de tweede. Dit zal wel uit een verschil in vriendschap moeten warden
verklaard. George is meer voor Verwey geweest ,dan Van Eeden, wat ook inhoudt dat Verwey meer voor George heeft mogen zijn, wil de lezer voorkomen. Maar er is nog iets, in deze nogal uitgestreken manier om over
zichzelf en een bevriend dichter te schrijven als over grote mannen die al
historie geworden zijn: een verklaring van Verwey, zo ongehoord kinderlik
en nalef, dat ik, naast zijn doorzien van Van Eeden, dit onthullende trekje
stellen moet, ware het maar voor het evenwicht dat men ook billikheid
noemt. Over Verwey's positie gedurende de oorlog leest men het volgende:
„Als men dit leest moet men bedenken dat mijn verbond met Duitschland nu bijna twintig jaar, niet alleen had standgehouden, maar zich had
uitgebreid. Niet alleen voor mijn ontwikkeling, maar ook voor die van het
hollandsche geestesleven was het van belang geweest. En ook voor Duitschland, kon ik zeggen, had het zijn nut gehad."

Oth Heer! — dergelijke volkomen ongerijmde illuzies maken dithers
zich dus, die er hun leven lang naar streefden de ernstigste geestelike leiders
te zijn van hun tijd. Het is inderdaad dan maar goed misschien, dat de „praktiese politiek" hen niet au serieux neemt.
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V

April 1940. Opnieuw Bergen. Nu de gevaarlike maand verleden is, gaat men
geloven dat alle bedreiging ook voor goed in de lucht is opgegaan; en bovendien, Bergen ligt ook binnen de Vesting Holland. Een paar tijdschriften
komen uit, waarin artikelen van mij staan, en elk artikel dat ik zo geboren
voor mij zie, bezorgt mij een lichte verbazing; eerlik gezegd, heb ik de laatste
tijd geen stuk uitgezonden, geen werk van enigszins langere adem ondernomen, zonder bij mijzelf te zeggen dat ik het eerste niet terug zou zien en
het laatste niet zou afmaken.
Maar nauweliks twee dagen hier terug merk ik de reehten van het militair. Het was nog goed koud; op de Nesdijk lopend met de kraag van mijn jas
op en mijn hoed in de ogen, merk ik dat ik scherp word aangekeken door een
korporaal die mij op een fiets voorbijkomt. Een paar stappen verder, op de
hoek van de Nesdijk en de Meerweg, blijf ik staan om over de velden te
kijken en tegelijk merk ik dat achter mij de korporaal van zijn fiets is gestapt
en mij opneemt. Het wordt amusant: zonderlinge spionnen die zich zó op
een tweesprong opstellend blikken werpen om zich heen. 1k sla toch af, niet
de kant van het vliegveld uit, maar de Meerweg in; maar ik heb de helft
er van nog niet afgelegd als de korporaal mij achterop rijdt en met zachte
nadruldolikheid vraagt: — Waar keek u naar? — Naar de molentjes. — O...
en waar komt u vandaan? — Van huffs. — Jawel, maar ik was vreemdeling
hier, dat had hij direkt gezien. Nu, dat was waar, ik kwam net uit Den Haag.
Hij wenste mijn naam en mijn adres te weten en wat ik verder was; en terwiji
hij dit in een boekje opschreef vroeg ik hem of hij mij heus voor een spion
hield, en waarnaar hij veronderstelde dat ik gekeken had, en hoe ik weten
kon waarnaar ik kijken mocht of niet, en waar ik wandelen mocht of niet;
met het gevolg dat hij antwoordde dat hij zijn plicht deed en ik weer dat ik
het graag geloofde en zelfs prachtig vond, maar dat zijn kapitein voor mensen die in Bergen kwamen om er te wandelen toch maar opschriften moest
laten zetten met „verboden te kijken" als hij daar last van had. Het was het
soort gesprek waarbij je allebei eindigt met te lachen. Later hoorde ik dat in
Bergen, gegeven het vliegveld, inderdaad gespionneerd werd, dat men zelfs
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enige mensen verdacht — en het gedrag van de korporaal illustreerde voor
mij een van de beminnelike kanten van het nederlands karakter: dit naieve
wantrouwen tegen een heerschap dat spionneren zou op mijn manier en deze
gemoedelikheid bij een wantrouwige militaire autoriteit. Als het eens een
duits wantrouwige militair was geweest...
Door de radio laat Churchill zich nu dreigend uit, ook tegen de neutrale
landen, en het aan de macht komen van Reynaud in Frankrijk geldt voor
het beginnen van de „werkelike" oorlog, zoals de vrede die de Finnen met
Rusland hebben moeten sluiten geldt voor een nederlaag van de demokratiese landen. Maar iedereen, letterlik iedereen die ik ontmoet, doet opgelucht
over Holland. Het gevaar is nu voor de Skandinaviese landen, of voor de
Balkan, wij zijn voorlopig niet aan de beurt. Wat een balsem in dat woord
voorlo pig! En vooral, wat een vertrouwen dat de echte politici zich laten
doorzien, dat men aan de oppervlakte bespeuren kan wat zij in hun duisternissen uitbroeien. Als zij waren die zij moesten zijn, zou Holland nil juist
een verrassing moeten beleven.
In Amsterdam maak ik een meeting mee voor de maatschappelike en
kulturele rechten van de Joden. IV ij willen ons zelven zijn en blijven, stand
in grote letters achter de sprekers. Er was er een bij die zich onbarmhartig in
het zweet sprak, die zwol van de inspanning, die woorden uitstiet vol tragiek;
en de zaal stampte het hardst bij het beeld van de gemobiliseerde joodse
Nederlander die de vrijheid van dit land mee zou helpen verdedigen. — En
ik weet zeker, zei de spreker, dat de moesten van u hier in de zaal lang niet
genoeg hebben gedaan! — Het is een verwijt dat mij blij ft vervolgen in
Bergen, terwijl ik in de kleine boekhandel rondsnuffel en plannen maak voor
een herdruk van Multatuli — de definitieve en komplete uitgave, een werk
dat jaren duren kan en dat een voor mij ernstig probleem raakt, waarvan
iedere praktiese oplossing veel takt en aandacht en overleg vergt, allemaal
dingen die aan dat andere „werk" onttrokken zullen zijn. Een ernstiger probleem voor mij dan de „zwarte nacht over Palen", ik moet het erkennen, hoe
beschaamd 'dan ook. Maar... ieder zijn vak, daar ontkom je ook niet aan.
Literaire herdrukken — behalve voor schoolgebruik en met de voetnootjes van een leraar — zijn ook een van de zwakste zij den van Holland. Men
moet ook vechten, bij ons, om een ouder auteur herdrukt te krijgen; men heeft
moeten vechten voor een nieuwe uitgave van de beste boeken van Couperus,
en een ganse Couperusvereniging met kontribuerende leden is weer in rook
vergaan eer men er toe kwam de diverse uitgevers met elkaar in overeenstemming te brengen voor de ontworpen biblioteekuitgave der verzamelde werken. Een werk dat indertijd in Indio verslonden werd, de weinig „kunstvolle"
maar wx:ortreffelike romans van P. A. Daum gezegd Maurits, is op een uitzondering na in zijn staat van onvindbaarheid gebleven. De ene letterkundige
na de andere heeft er zich voor warm gemaakt; en het heeft alleen gediend
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tot een zachte schommeling onder een paar uitgevers, een schommeling die
al gauw weer tot stilstand kwam omdat de een of andere „rechthebbende"
uitgever, ook waakzaam geworden, zich toen plotseling voornam die herdruk
zelf te bewerkstelligen — en daarop weer indutte, onder wat gemurmel van
„toch niet aandurven" en „niet genoeg belangstelling van het publiek". Deze
aangename staat van zaken brengt de kultuur van een land — de literaire
altans — rustig maar feilloos naar de lommerd, al zijn er dan Vondel-herdenkingen met vele sprekers en Vondel-herdrukken bij de vleet, die dus
blijkbaar gekocht worden door Nederlanders die Vondel tOch niet lezen.
Maar deze Nederlanders weten altans wie Vondel is, wat een eer is die
weinig overleden schrijvers met Vondel delen. Een jong indies journalist
vertelde mij dat hij in zijn kinderjaren van zijn vader te horen kreeg dat
Vondel en Multatuli onze grootste schrijvers waren, maar dat je ze niet met
elkaar kon vergelijken. In plaats van deze woorden van onschatbare waarde
— immers getuigend van een sluimerende literaire kultuur bij een niet-vakman — te citeren, verkondigde de zoon van die vader over Multatuli allerlei
andere vaagheden. Ik herinner mij ook, van twintig jaar geleden, een man —
hij was chemiker bij de suiker — die de voor Indie buitensporige gewoonte
had van zelf te lezen; ik bedoel hiermee: van de literatuur niet te beschouwen
als een onterend tijdverdrijf, speciaal uitgevonden voor door hun werkende
mannen verlaten vrouwen. Hij las zelf, deze chemiker, en niet alleen de
avonturen van meneer Focus of van de zoveelste opvolger van Sherlock
Holmes. Daar ik achttien was, literatuurbegerig en zo systematies, dat ik een
lijst had opgemaakt van alle schrijvers die de wereld had opgeleverd (dacht
ik) en die ik uit een encyklopedie had opgediept zonder enig onderscheid
tussen Plato en Justus van Maurik, wilde ik een histories gesprek met hem
beginnen over oudere auteurs. Ik moest toen ervaren dat hij minachtend begon te lachen. — Ik ben een beetje eigenaardig, zei hij toen, ik lees alleen
maar de laatstverschenen boeken. — Dat was in het Indie van twintig jaar
geleden, men de uitstallingen in de allerbeste boekwinkels daar nog
fang niet zo „bij" waren als nu, en er nog niet zó uitzagen alsof men alleen
nog maar vergeten had er wat dozen bonbons en marsepeinen olifantjes tussen
te zetten. Die man dacht zich eigenaardig; en zijn eigenaardigheid nu was
de eigen aard van de doorsnee-Hollander, die een boek leest zonder enig
beset van rang- en kwaliteitsverschil, zelfs wanneer hij een Jo van AmmersKilller doorneemt onmiddelik na een Arthur van Schendel. Hij leest immers,
behalve am „bij" te zijn — vanwaar anders die honger naar het laatstverschenene? — voor zijn plezier, wat volkomen zijn goed recht is omdat zijn
plezier niets te maken heeft met literatuurbesef of gevoel voor een
nederlandse literaire kultuur. Hij heeft zo ook — wie zal ze hem misgunnen! — zijn „eigen ideal" over literatuur. Hij weet bijvoorbeeld dat een
schrijver „ontroerd" moet zijn om een goed boek te schrijven, dat „ontroe238

ring" dus „literatuur" maakt, en als hij er dan nog wat bij weet van „cerebraliteit", die heel verkeerd is in literatuur, en van „bloedarmoede" bij
schrijvers die lijden aan voornoemde cerebraliteit, weet hij veel. Dat dit alles
met literaire kwaliteit — eerste en laatste kriterium in deze materie — toch
niet veel te doen heeft, is weer iets anders; hij heeft zijn eigen idea.' en
kent dus de courante, zogezegd heersende opvatting, en vraagt geen lessen,
en wil ook niet het „highbrow"-stadium bereiken, enz. Een beetje hartelike
domheid en wat bloedvolle ontroering en voor hem is dat als kwaliteit van
je beste. Nu zijn deze te vinden bij een Blubo-schrijver van het slag van
George Kettmann Jr zo goed inderdaad als bij wie ook. De tijd stiit bovendien niet naar subtiliteit. En een literaire kultuur, die een dergelijke tijd zou
kunnen aankweken en die alleen bestaan kan wanneer men de goede schrijvers herdrukt, wat zeggen wil: wanneer schrijvers, te goed voor een massaverbruik, doorwerken in wat ik koppig voort zal gaan een elite van lezers te
noemen — schijnt bij ons, of bij elk klein yolk te behoren tot het onbestaanbare.

Het grote publiek koopt alleen de gunsteling van het seizoen, het kleine
publiek is, in een klein land, te klein om het bestaan van goede schrijvers,
maar vooral in herdrukken, mogelik te maken. De uitgevers raken op dit
gebied dus nagenoeg nooit uit hun chroniese angsten, en verwijzen naar de
boekhandel, die — al of niet een weinig door hen belasterd — „principieel"
de neus ophaalt voor herdrukken. Als uitkomst werd voor de arme auteurs
in kwestie dus de school-herdruk uitgevonden, en daarmee het onfeilbare
middel om hen gehaat te maken zelfs bij de twee leerlingen op de honderd
die hen, hadden zij hen in andere omstandigheden ontmoet, missehien nog
wel hun gezelschap waard hadden gevonden...
Deze beschouwing, die mij op zichzelf niet onbelangrijk voorkomt omdat zij niets minder behandelt dan een der zogeheten tragedies van een klein
land, drong zich in Batavia vanzelf bij mij op toen ik daar van de uitgever
Querido een herdruk ontving van Van Deyssels Frank Rozelaar. De koloniale
omgeving brengt sums tot zulke vaderlandse overwegingen. De uitgever
Querido heeft, met zijn Salamander-reeks van werkelik goedkope romans die
gestadig aangroeit, een eigenlik onnederlandse, altans ontraditionele durf
betoond. Dat deze reeks doet denken aan de veelverkochte Albatross-boekjes
zegt op zichzelf niets; de Albatross heeft Jan en Alleman geinspireerd en
ieder die dacht volgens deze formule zaken te maken, heeft zich beijverd de
laatste snufjes er in op te nemen, liefst vertaald en dus uiteraard van het
tweederangssoort (omdat zij die eersterangsboeken lezen dat immers in de
oorspronkelike talen idoen), en zOnder enige lijn, van literair standpunt bekeken. De uitgever Querido echter schijnt zich bepaald toe te leggen op iets
als kultuurbesef bij de lezende natie; een boek als Frank Rozelaar altans deed
mij dit veronderstellen. Het boek is, ongetwijfeld, onder het niet-kritiese
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werk van Van Deyssel, het beste, altans meest leesbare. Maar het dateert volkomen; de ongewone oorspronkelikheid die de lezer van Tachtig moest aantrekken en bedwelmen, is sindsdien door velen geevenaard en overtroefd;
het dient dus toch grotendeels histories te worden gelezen en de uitgever
heeft dus verondersteld dat „men" dat zou kunnen of moeten. Niet dat de
heer Querido . dit altijd zou doen in zijn reeks, maar enfin, het kunnen niet
anemia belangrijke boeken zijn die in zo'n reeks worden opgenomen.
Frank Rozelaar is geen roman, altans geen „echte"; het boek hangt eigenlik als droog zand aan elkaar en behalve de negatieve afschuwelikheid van
geen roman te zijn, bezit het de voor het grote publiek positieve ,dito van te
bestaan uit hyper-individuele notities. Nu is het waar dat deze aantekeningen
kunstvol zijn, al te kunstvol zelfs, ‘dat Van Deyssel zich in dit proza, meer
dan in nadrukkeliker en langdradiger proeven, door-en-door virtuoos betoont.
Maar wie interesseert zich werkelik nog voor een dergelijke virtuoziteit,

en wie stelt belang en in de naam Van Deyssel en in de geest van deze aantekeningen-schrijver, die niet alleen hyper-individualist is, maar schoonheidszoeker, schoonheidsjager van glansjes op beukenblaren en dergelijke; niet
weinig geaffekteerd, volkomen ivoren-toren-achtig en daarbij fin-de-siecle,
eigenlik op een liederlike manier?
Als men idit boek heden beschouwt, valt in de eerste plaats op hoe betrekkelik onorigineel het was, zelfs in de tijd waarin het geschreven werd;
het was altijd een bock voor de elite, maar als zodanig een modeboek. Het
idee een hoof dpersoon te nemen die nauweliks of geen avonturen zou hebben,
maar wiens innerlike wereld, zorgvuldig getoetst aan het hem omringende,
het hele werk zou vullen, was eigenlik al gevonden door Xavier de Maistre
in zijn Voyage autour de ma Chambre; Alphonse Karr had hetzelfde procede
toegepast op zijn tuin; de bewuste, estetiese verdieping hiervan, waartoe de
symbolisten moesten komen, vond volledig uiting in het destijds opschudding
wekkende A Rebours van Huysmans. Maar Van Deyssel had nog andere
voorbeelden, dichter bij hemzelf, meer van zijn eigen generatie; hij kende
ongetwijfeld de eerste delen van Le Culte du Moi van Barrês en het daaraan
verwante debuut van Andre Gide, Les Cahiers d' Andre. Walter. Zijn Frank
Rozelaar is vooral een hollandse neef van de twee „ikken" uit deze laatste
werken. Hij is een hollandse neef, omdat hij het soepele maar altijd zware
proza schrijft van Van Deyssel; omdat hij de hem onmisbare liefde voor zijn
schoonheidsontroering put uit zijn leven met vrouw en kind; omdat hij wandelingen doer in een landschap dat enkel hollands kan zijn. Maar de „dionyziese", of ide dwaze kant, zoals men het nemen wil, was wel uit het buitenland
binnengesmokkeld: wanneer de lezer de indruk krijgt dat de schrijvende Rozelaar zich zeer kortgeleden gedrenkt moet hebben in de alkohol, kan men er
van op aan dat dit komt omdat Van Deyssel Loch in Parijs geweest was en
daar „un bock" (uitgesproken „un beck" of „un back"?) besteld heeft aan de
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Grote Boelevaar. Toch, de uitgever Querido heeft gelijk dat hij de hollandse
lezer dit boek wil doen herlezen. Het dateert, maar het is van ons voortreffelikste kunstproza (heel weinig bloedrijks overigens, hoewel barstend van
schoonheidsontroering). De schoonheid, die ons er zo opdringerig in wordt
vertoond, is zo vol hollandse bezonkenheid en impressionistiese maar blinkende, hollands-licht-achtige klaarheid, de levenswijsheid waartoe de heer
Rozelaar ten slotte schijnt te komen zozeer een roes gelijk, zo Onernstig in
zijn zwaar-opgelegde ernst, dat het geheel blijft bekoren als een van de meest
geslaagde literaire spelen, waartoe een Nederlander ooit in staat was. Pittiger, bewogener, menseliker dan dit — en Van Deyssel maakt plaats voor
Multatuli, die niet alleen meer „te zeggen" had, die ook zuiver stylisties een
heel wat groter kunstenaar was dan hij. Maar dit is Van Deyssel, en de waarde
die Van Deyssel bij ons het zuiverst vertegenwoordigt, in zijn grootste zuiverheid.

Met enige wrangheid merkte ik op dat het boekje maar klein was. Het
was mij te gauw uit, in deze editie die niet met interlinie en vierkante bladspiegel de lektuur nog wat weer te rekken, en toch behoort het tot die kleine
boekjes, waar men lang over doet, omdat men ze niet verslinden kan, omdat
de schrijver ons zijn ritme oplegt — ja, meer nog dan om de „diepe zin" er
van. Ik wilde echter niet overwegen of de durf van de uitgever om een zo
ongevraagd boekje te herdrukken overwogen had dat het maar klein was. Ik
vond het in Indio beter te eindigen met een vivat in de Blubo-toon: „Heil
zij rde Herdrukken van Holland!"
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