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Vous deve être de mon avis : écrire pour dire ce qu'on
eense, cela seul compte. Dans le contraire, on ne voit pas
o4 est le plaisir.
P. LÉAUTAUD, Correspondance.

Aan A. A. M. Stols
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EERSTE CAHIER
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ROEL HOUWINK, NOVELLEN. (Bespreking in DeDriehoe/,
April '25).
Ik zou niet gaarne meedoen aan het klasseren van
beschrijvend proza naar de hoeveelheid c.M. 2 druks:
wellicht zijn deze korte novellen lange proza-gedichten. Veel zou zelfs m.i. voor die benaming pleiten;
want hoewel een goede kleerborstel zonder twijfel
een slechte hamer is, een stuk kunst heeft feitelik zo
weinig met een gebruiksvoorwerp gemeen. Rustigweg zijn deze Novellen kunst. De taal waarin ze geschreven zijn, is zeer verzorgd (al heb ik persoonlik
een hekel aan de precieuze „tachtigers "-woorden die
er deel van uitmaken), er is een alleszins belangwek-,
kend streven naar bondigheid in het korte, waartoe
mede gerekend moet worden afkeer van breedsprakigheid en, als gevolg, schijnbare veronachtzaming
van het logies verband, omdat de lezer verondersteld
wordt het verzwegene wel te weten; en zij die
vnl. bij Kromring zullen opmerken dat de schrijver
toch ook aan „moderne telegramstijl" doet, zullen
hopelik meteen ontdekken dat zelfs telegrammen
goed geschreven kunnen zijn. Toch is het nieuwste
in Houwink, in dit proza altans, tussen 192o-'22 ontstaan, wel de beoogde kortheid. Op de novellist zou
men kunnen aanmerken dat de handeling, ondanks
het saamgetrokkene ervan, dat haar juist te forser had
moeten doen uitkomen, onder de steeds merkbare
zorg voor de uitdrukkingswijs als verloren gaat: een
gespierd lichaam onder een mooie wollen deken;
maar tegenover de proza-dichter zou het griefje im-

mets niet meer opgaan? En dichter, naast taalkunstenaar, is Houwink eigenlik in de eerste plaats, getuige
het ongedwongen samengaan van juist die bondige
taal met haar veelal kort ritme en flitsende beelden,
met een bijna mystiek-po ëtiese atmosfeer door bijna
geheel de bundel. Poëties, ik dien er bij te voegen
dat ik het woord nu neem in zijn begrensde betekenis,
die van „poëzie is niet overal, m'n vrienden". Zelf
geeft Houwink in het nawoord zijn houding aan:
buiten de perken der simpele ontroering in liefde en schoonheid en wat anders vermag kunst? —poogde uw leidsman
u nimmer te brengen. Op de tussen gedachtestrepen
gedane vraag is gevaarlik veel, en zonder pedantisme
eigenlik niets, te antwoorden; plaatsgebrek, of wat
ik soms voor goede smaak houd, doet mij hier het
laatste kiezen.

GASTON BURSSENS, PIANO.

Men heeft ons op jazz-bands, saksofoons, en voor
het minst, banjo's vergast; Gaston Burssens brengt
ons Piano. Waar de dichter zonder aarzeling modern
mag worden genoemd, getuigt reeds de titel van een
zekere persoonlikheid. Modern zijn is in deze landen
nog steeds voor min-of-meer monster doorgaan; en
is men zijn reputatie niet altijd iets verschuldigd?
Men merkt bij Burssens echter met vreugd de afwezigheid van een paar modelintjes. Gedurende

twintig gedichten geen lichtreklame, geen film-affiche,
geen neger en geen Eiffeltoren. Burssens is uitgesproken modern met een minimum van avant-garde
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branie en dichter met een minimum van geprofeteer.
Hij is ook allerminst surrealist (ofschoon ergens een
halfingelichte meneer zich natuurlik met die nieuwe
grief tegen hem zal wapenen); wanneer enkele
gedeelten van Piano minder begrijpelik zijn, d.i. eenvoudigweg meer atmosfeer dan betekenis geven, dan
is dit gebeurd door een geheel bewust opzij-zetten
der logika in poëzie. Aan de andere kant heeft Burssens niet geschroomd bij herhaling zijn gevoel te doen
spreken. Mij dunkt, ten rechte; daar is immers steeds
dat grote verschil: sentiment, sentimentaliteit. Mocht
hij in zijn Veren (1918) soms sentimenteel heten, in
Piano niet meer. Zes jaar waren ook voor Tamalone
voldoende om met een glimlach te leren kijken op
zichzelven. Dus ontbreekt ook de ironie niet, maar
zij is nogal goedig, en vaak teweeggebracht door
speelsheid van de woordkunstenaar, die graag klan-

ken, soms voorzichtigjes, soms bruusk, als om eens
te zien en voor het effekt
dat intussen niet altijd
gelukkig is bij elkaar drijft. Maar direkte gevoelsstukj es m.i. zijn Regen, Guido Gezelle, Interieur, Mist;
zeker niet de minste uit de bundel; terwijl in andere,
als lean jaurès, Rosa Luxemburg, Borms, waar de politiek- of humanitair-aandoende titel een soortgelijke
inhoud zou doen verwachten, het gegeven nooit meer
dan aanleiding tot zuiver-po ëtiese uiting is geweest.
Piano, instrument van intimiteit. En buiten zijn onderwerpen om geeft ook zijn taal mij de indruk dat Burssens is, van nature stemmingsdichter: mens-alleen,
te zwak of mogelik te egoïst om zich als voorlichter
der mensheid op te werpen, of andere mogelikheid
te intelligent om niet vooruit te weten dat men
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zelfs als voorlichter meestal niets weet. Er zijn
godgeleerden die de overtuiging missen prediker
te zijn. Ik veronderstel met sympatie dat deze
dichter de goede smaak heeft zich niet vakkundig
met de Grote- Problemen- des- Ingewikkelden-Levens
te martelen.

2
MR. P. H. RITTER JR., HET GRACIEUS AVONTUUR.

(Driehoek,. Mei '25).
Dit boekje is aardiger dan menig ander Hollands
liefdesverhaal. De heer Ritter Jr. heeft veel gereisd.

Hij tracht ook iets nieuws te brengen: zijn verhaal is,
zegt hij, een onopvoerbare operette, waarin mijmering en dialoog van elkaar gescheiden werden. Het
gracieus avontuur is dat van Karel, vrijgezel en vrouwenkenner, die het handschoentje van zijn broer-inIndië over Duitsland, Zwitserland en Italië naar de
boot brengt, en onderweg van haar gaat houden.
Mijmering noemt de schrijver die gedeelten waarin
hij, Karel's gedachteloop volgend, „kleur en sfeer"
geeft: verreweg de beste. Ik citeer uit deze gedeelten:
... en uit de kaarsrechte schoorsteenen boven dat alles,
fiinler^jes rook als magere, poreuze kaar (blz. 8). Een
(spoorbeambte) waait er met een lamp heen en veer,
ooals een misdienaar met een wierookvat (blz. g). Ik ben
een meneer, met sous-pieds aan, uiterst verzorgd in mijn
reis-colbert en wollige overjas, boo een als ik altijd heb gehaat
toen ik een jongen was (blz. 12).
Het is mij bij toeval bekend dat de heer Ritter ook
de held is van een bitonder nobel-aandoende poleI2

miek, gericht tegen Johan de Meester, die aan de
Franse kultuur te veel eer had bewezen, vond de heer
Ritter, ten koste des vaderlands. Het kwam in het
kort hierop neer dat de heer Ritter van Franse lessen
niet afkerig was, mits de Fransen dan weer wat van
de Nederlanders zouden leren. Ik weet niet hoe oud
de heer Ritter op dit ogenblik is, maar hij heeft (voor
een zo bereisd man vooral) nogal kinderlike illuzies.
Hoe het zij, hij persoonlik toont ons, door zijn ,,operette", wèl van de Fransen te hebben geleerd; wat hij
mijmering noemt is niets anders dan de monologue
intérieur van Edouard Dujardin en Valery Larbaud,
bij hem telkens onderbroken door de dialoog, waarin
hij zich voornam de handeling te geven. En welaan:
er is iets van de charme van Larbaud aan de heer
Ritter blijven hangen. In de dialoog is hij evenwel,
moet er misschien direkt bij gezegd worden, weer
op-en-top Hollands: en op slag verdwijnt dan al het
nieuwe.
Jenny zegt dan: „let het nu van je af, vergéét het nu
eens, allemaal, wees nu eens even je delf, je hééle, hééle
r elf " (blz . S 9). „Dit moet nu het geluk zin, too, van het
hooge en ^Ie uit, staren naar een wondere wereld" (blz. 87).

Er j n misschien vrouwen die het nog steeds interessant vinden doodgewone dingen zo hysteries
„fijngevoeld" te zeggen, zoals over vele jaren misschien nog vrouwen zullen bestaan die het „gewaagd"
vinden met kortgeknipt haar te lopen of sigaretten
te roken. Maar waarom brengt een schrijver met
enige smaak ze zo gelijkend in zijn geschriften?
Weldra spreekt dan ook Karel, de vrouwenkenner,
als de verliefde zelfkwellers die de laatste jaren in de
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psychologiese binnenhuiskonflikten van onze damesauteurs zo'n suksesrol hebben vervuld:
„Is dat niet mooi? is dat niet heilig, wat er nu in het
diepste van je omgaat? (achter) het beangstigt je misschien,
omdat het boo ontroerend, boo nameloos groot èn teer is, wat
je gaat doen, wat je gaat zijn ". Het wordt gaandeweg
erger, als hij zich beheerst om Jenny geen kus te
geven, schijnt hij dat te moeten doen met bovenmenschelj/ e kracht. Alweer een meneer dus, die beseft „wat niet kan en niet mag ", die van „offers"
spreekt en van „wat moet volbracht ".
Dat Jenny zich ongeveer uitdrukt als een onderwijzeresje dat te veel leestrommelromans tot zich
genomen heeft, is, hoewel onaangenaam genoeg, nog
aannemelik, maar waarom wordt ook Karel, die wanneer hij mijmert een vrij genietbaar wezen lijkt, al
sprekende hoe langer hoe bêter? Het is waar dat hij,
goedbeschouwd, voor de eerste keer mint; toch had
hij, dunkt mij, wat meer van zijn vrouwenkenner schap mogen profiteren... Zo wordt dit boekje van de
heer Ritter, langzaam maar zeker, beduidend banaler
dan het aanvankelik beloofde te zijn, maar het heeft
tenminste de verdienste dat het toch minder gewichtig is, en serieus, dan de meeste Hollandse romans
die een soortgelijk onderwerp hebben behandeld.
Wij J/n niet lichtvoetig, waarom het niet toegeven?
en dit avontuur is ten slotte met een beetje goede
wil gracieus te noemen, al was de hoofdtoon weer
goedkoop -gevoelerig. Letterlievende dames van de
jenny-kategorie zullen het zelfs gepast modern
vinden.
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JEAN COCTEAU, LE MYSTERE DE JEAN L'OISELEUR,

Phototypie Daniel Jacomet. (Driehoek, Juli '2).
Het is meer dan een luxe, het wordt een onderschei
te genieten van een uitgave als deze: niet zozeer-ding,
onmogelik als wel ondenkbaar voor ieder Nederlands
uitgever. Na 3 bladzij den geschreven inleiding (met
al de doorhalingen) heeft Cocteau zich precies 31
malen uitgetekend: met en zonder hoed, in kamer
badkostuum, als sterrebeeld, met stralen en-japone
raderen in de ogen, met een rood dasje, met blauwe
schaduwen op de wangen, met verrukkelike monstertjes op de schouders, met ontbloot hart, met de
pen in de linkerhand (die de rechter is). Ik wilde
dat hij er niet bij geschreven had dat zoveel zelfportretten geen ijdelheid verraden. De boekhandelaar die mij het exemplaar aanbood, dat nu het mijne
is, zei: „Het is zo pueriel dat men het bij niet één
idioot zal aantreffen." Wat mij een gelukkiger ver dediging lijkt.
Men kan Cocteau veel ontnemen, niet dat hij vrijwel alles doet met gratie. Bij lean l'oiseleur wordt de
eigenschap besmettelik; wij kunnen niet aanvaarden
dan glimlachend; de ongelikte beer loopt weg. Wie
heeft gezegd dat Cocteau's tekeningen onhandig
waren? hij tekent zo meesterlik dat hij de roerendste
onhandigheid nabij komt. Men had zich met de 3'

portretten ruimschoots tevreden kunnen stellen; hij
is zelfs verre van lelik Maar hij heeft zijn tekeningen
dikwels met tekst opgevuld, monologen, zegt hij,
soms tamelik lang, soms uit één frase bestaande.
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Soms wat gemakkelikjes; naast de hoed van een kop,
die aan een film-detektive doet denken, staat: Voit
tout, entend tout, nul ne s'en doute; elders dit vondstje a
la Cyrano: On reproche a Thomas l'Imposteur d'être trop
brillant. C'est possible: brillant comme une larme. Maar:
La mer et le reve se ressemblent. Les plantes que l'on óte de
l'une et les phrases que l'on retire de l'autre perdent immédiatement leur beauté, schrijft hij, en men verdenkt hem
waarheid op
ervan deevonden
slag te hebben willen
g p
g
logenstraffen. Le luxe de la poésie ecrase peu de monde.
Men denkt aan Gossaert, die, door in een interview
iets dergelijks te beweren, zoveel literatoren van
streek maakte, in ernstvol Polderland. Ik maak uit
langere bij schriften de volgende zinnen. los: Seuls les
artistes faiblestirent profit du désespoir. On Arend
pour une auvre classique l'ceuvre qui „en a fair". Or une
euvre véritablement classique ne peut que le devenir: elle
ne saurait donc en avoir fair. Cocteau heeft waar schijnlik met Wilde gemeen dat zijn konversatie zijn
geschriften overschittert.
Hij heeft met enige anderen gemeen dat hij kleiner
lijkt wanneer men hem naast een groter man stelt. In
een kritiese aantekening over zijn poëzie vertelde onlangs de heer Jean Cassou dat hij veel minder is dan
Apollinaire, die dan ook een immens poëet is (wat
helaas nog lang niet iedereen weet), veel immenser
dan Cocteau (wat waarschijnlik iedereen zal toegeven
die iets van de twee weet.) Een kritikus moest er zich
nooit aan blootstellen op zo goedkope manier gelijk
te krijgen. Willem de Zwijger is groter dan Willem
Beukelszoon van Biervliet, maar Willem Beukelszoon
vond het haringkaken uit. Bestaat er kinderachtiger
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pedantisme dan het nameten en vergelijken van groot
vooral bij tijdgenoten? Laat ons aannemen dat-hedn,
Cocteau geen groot man is, maar een bizonden man:
misschien kan men dusdoende geitje en kool sparen?
Constant van Wessem heeft in Holland een lezing
gehouden over Cocteau en een medewerker van Den
Gulden Winc/ el begreep maar niet hoe het iemand
ernst zijn kon met de bewondering van een zo nietszeggend kameleontisme. Er is niets aan te doen: serieusheid levenswijze, godsdienstige, humanitaire,
maatschappelike en andere legt nu eenmaal 8o
procent méér gewicht in de schaal, bij het nawegen
van een grootheid. Bij alle zelf-serieuzen. D. i. vrijwel
iedereen. Men kiest zijn publiek, en Cocteau schijnt
te zeer het plechtige te hebben vergeten van het lijden der mensheid en het zuchten naar de Godheid,
of desnoods naar goddelikheid, om de meerderheid
der kritici, en voorzeker in Holland, gerust te stellen.
Men kiest niet zijn publiek, men kiest zijn kritici. Het
publiek is willig en knap en doet mee: honderdduizend man achter honderd voorlichters; honderd, waaronder één hoofd-voorlichter, persoonlikheid, erkend,
bijgevolg van een vorige generatie; de negen-en-negentig bij-voorlichters de navoelers en vulgarisateurs
van die éne persoonlike voeler, de erkende man uit
de vorige generatie.
In Nederland heerst de ernst: men vertaalt er Mauriac, de Tharauds, Duhamel. Waarom houdt de heer
Van Wessem' ér lezingen over Jan de Vogelaar? Zijn
Thomas à Kempis en de Beweging van '8o er eindelik
voldoende bestudeerd?
17

bloemlezing met inleiding van DrRK
COSTER, ze druk. (Driehoek, Okt. '25.)
Bij de wederverschijning van deze bloemlezing er
ook hier iets van te zeggen, lijkt mij ongeveer een
vervelende (de heer Coster zou zeggen: schrijnende)
noodzakelikheid. Het substantief zij gerechtvaardigd
door de titel, het adjektief door de samensteller.
Met het soort ruiterlikheid dat altijd min of meer
sympatiek schijnt aan te doen, moet ik misschien beginnen met te belijden de niet weg te redeneren ergernis welke iedere pennevrucht van de heer Coster mij
NIEUWE GELUIDEN,

geeft. Het is mij als een soort vete geworden, date-

rend, geloof ik, van het ogenblik waarop de heer
Coster mij bijna van Dostojevsky afkerig zou hebben
gemaakt: Dostojevsky, zo rijk aan inhoud dat hij zich
een aan het feuilletonistiese grenzende eenvoud van
vorm kon (of moest) veroorloven, had moeilik ongelukkiger verklaarder beschoren kunnen worden
dan juist deze heer Coster, die met een, misschien ook
voor hem zelf onaangename, epiteten-epistaxis behebt
is. ' Sindsdien hebben vele mensen en dingen het lot
van Dostojevsky moeten delen.
Want de heer Coster is, zeer officieel, beoordelaar,
kritikus, en wanneer Unamuno waarheid spreekt
waar hij beweert dat traagheid van geest en de onmacht
anders dan overeenkomstig voorgaanden te oordelen, de essentiële eigenschappen zijn van hen die zich Ryden aan de 1ritiek,
bij Gods genade. Doch er bestaat een soort scherp zinnigheid, ook voor de kritikus. Dan is er de kunst
om, zonder veel te ontdekken, smakelik om het niet
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ontdekte heen te praten. De heer Coster, die noch
scherpzinnig noch smakelik vermag te zijn, zoekt zijn
heil in een geapplikeerde serieusheid van toon en een
onmatige zwelling van termen.
Hij werkt met woorden, aaneengeregen en lang
als goederentreinen, zwaarwichtig en afge--gerkt,
rond, als dikke dames van op de kermis. Beide stam
achter beide kan men schuilen. Zij worden altijd-pen,
in beweging gebracht door de een of andere serieusheftige zieledeining. De heer Coster kent geen waar
slechts bewondering; geen vijandigheid, maar-dering,
hààt; geen afkeer, maar voor het minst afgrijzen. En
het serieus-heftige van al zijn gevoelens (en men
spreke niet van rust: de heer Coster schijnt erin geslaagd zijn ziel te vermeien in de meest serieus-heftige
rust) is bij hem geworden tot wat hij bij anderen
weet te veroordelen: een ergerlik cliché. Tot, laat ons
zeggen: de systematies-Costerlike ontroering.
Ik stel mij gaarne op het standpunt van hen die
meer en meer afkerig zijn geworden van de voorlichters die, over kunst sprekend, dit niet anders schijnen
te kunnen doen dan met pijnlik-verwrongen aangezicht, op wier tong het woord „kunst" onvermijdelik
de uitwerking schijnt te moeten hebben van een extrasterke pepermunt.
De heer Coster heeft een bundel „nieuwe geluiden"
bijeengebracht en op zijn manier ingeleid; welk belang kan deze bloemlezing voor ons hebben? Wij
hebben immers van de omslag af de zekerheid dat,
zelfs bij de wenselikheid nu reeds een aantal „nieuwe
geluiden" in de Nederlandse taal bijeen te brengen,
déze keus, van déze bloemlezen, voor ons averechts
zq

moet zijn. Wat zou de heer Coster van het werkelik
nieuwe weten?
In 1918 (of was het 1920?) heeft hij een eerste schrede gedaan naar de ontdekking van dit nieuwe in Nederland. Een voor Fransman doorgaande Belg, een
Duitser, een Engelsman, een Italiaan en een Hollander (de heer Coster) hadden zich verenigd in het lof
streven voor het publiek een balans op te maken-felik
der na-oorlogse literatuur in hun vaderlanden: de
heer Coster, na zich in een woord vooraf over gebrek
aan ruimte te hebben beklaagd, schreef enige bladzij den over de Geuzenpoëzie,vele bladzijden over de
mannen van '8o, zeer vele bladzijden over Henriëtte
Roland Holst, die hij zeer bizonder bewondert; tenslotte, maar niet dan na een voorzichtig verzoek om
verschoning voor de bespreking op andere schaal,
immers relatief zoveel uitgebreider, van de daaropvolgende auteurs (het eindeli1, bereikte nieuwe) gaf hij
zijn eindcijfer. De heren Fr. Pauwels, Van Collem,
Nijhoff, A. Roland Holst, Dop Bles. (Van Van den
Bergh, De Vries, geen sprake.)
Nu, bijna zeven jaar later, schijnt hij beter ingelicht;
meer stof is hem ook geworden; hij onderneemt het
een grote stap verder te doen; in zeven bladzijden van
zijn stijl geeft hij zelfs een soort overzicht op de nieuwe Europese beweging die wij ietwat algemeen het
modernisme noemen.
Hij heeft hiervoor ongetwijfeld lang en moeizaam
gelezen; wie de moed, het goed humeur, en vooral de
vriendschap heeft om, onder het gewicht der Costerlike taal, zeven bladzijden lang naar misschien zeven
konstateringen te graven, vindt wellicht iets, genoeg 20

zaam met die schijn van waarheid overtogen waarmee
de waarheidzoeker zich meestal tevreden stelt. Maar
hij oriëntere zich vooraf terdege ten opzichte van alle
funkties welke bijv. het woord menselilheid, de duvelstoejager der Costerlike taal, in Costerlike opstellen
kan vervullen. Hij waardere ook, zonder te veel aan
anderen te denken, in een Costerlik opstel, enige van
veel nuchter verstand getuigende zinnen:
De voorteelenen van een nieuwe kunst zijn niet te loochenen.
Het is moeilj j, in een algemeens kenschets van het moderne
streven na den oorlog, de diverse nationale nuancen uiteen te
houden.
Wat Nederland betreft, heeft het eindcijfer van de
heer Coster zich gewijzigd. Van Van Collem wordt
al niet meer gesproken, Pauwels (met een ongelukkig
maatschappelik gedichtje) en Roland Holst worden
met Van Eyck, Gossaert, Bloem en dan nog J. I. de

Haan en Aart van der Leeuw (die in de eerste druk
ontbraken, maar waarom zou de heer Coster niet tot
zijn oude liefden terugkeren) in een soort voorportaal
ondergebracht. De heer Coster noemt deze groep
Dantesk: Dichters van den Ingang. En dan komt natuur
nieuwe weer volstrekt nog niet zo dadelik,-likhet
maar worden de overgangsfiguren of liever grensgevallen
ingeleid, t.w. Nijhoff, Thomson of Dideriksz, De
Mérode, Werumeus Buning, Dop Bles en M. Beversluis. Wij zien dus met een zucht, van weemoed of
van verlichting, ongeveer de helft van zijn verzameling door de heer Coster zelf als „nieuwe geluiden"
geheel of gedeeltelik, verloochend.
Wij stuiten ook, direkt bij het betreden der eigenlike „nieuwen", op twee dames, Ine van Dillen en
2I

Marie van K., die wij gaarne door de heer Coster als
beminnelike tempelwachters vóór zijn Ingang hadden
zien opgesteld. Over het nieuwe van de twede bijv.
licht hij ons in: haar kunst sluit zich aan bij de traditie
van Ter Haar en Ten Kate. Voor de heer Coster
schijnt „nieuw" te zijn: niet een juister synoniem van
„modern", doch meer verwant aan „onlangs verschenen: de laatste geluiden (om over te laat niet te reppen).
Veel nieuwer in de betekenis die voor ons het woord
heeft, is ongetwijfeld Van Schagen, met wiens ,,voorkeurloosheid" de heer Coster zich overigens, het valt
te begrijpen, niet dan na zekere inspanning heeft kunnen verzoenen. Doch het aanvaarden van Van Scha
zou voor ons met zich moeten brengen protest-gen
tegen het indelen van Nijhoff en Thomson (als schrij ver van De Kinderen) bij de overgangsfiguren.
Er zijn er die met koppigheid aan een prutserig in
elkaar gezet uurwerk voortprutsen. Wij kunnen beter
een nieuwe bloemlezing afwachten over zeven
jaar? on-Costerlik van het uitgangspunt af. De
wetenschappelike manier waarop de heer Coster zijn
overzicht op het moderne in elkaar heeft gezet, kan
ons geen ogenblik verzoenen met de hopeloos onhandige manier waarop hij de materie prakties aanvat.
Hij wil misschien wel; hij kan eenvoudig niet; ik zie
geen reden dit anders te zeggen; voor wie het een
kwaliteit is, is het een kwaliteit. Wie de heer Coster
een grote mate van ijver zou ontzeggen, doet hem
onrecht. Maar zijn handen staan hem verkeerd.
Nog een voorbeeld. Waar hij tot Vlaanderen toe
gekomen is, zèt hij zich tot mee-kunnen. Hij noemt
de groep der jongere Vlamingen een der rijkste van
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zijn bundel. En hij staat al dadelik in gedeeltelik onbegrijpen, het ergste naar men weet, tegenover de
technies-sterkste, de geestelik-scherpzinnigste, de in
het Nieuwe verdienstelikste dezer jongeren: Paul van
Ostaijen. Hij kan vrijwel mee met Het Sienjaal (19 1 8),
waaruit hij twee der minste gedichten opneemt; als
dan Van Ostaijen verder evolueert o, véél verder
dan de heer Coster! vindt hij nog maar het goedkope argument: hoe jammer dat de dichter een verkeerde weg is ingeslagen. De heer Coster wandelt
niet meer mee; hij wendt zich met welwillend gebaar
liever naar Wies Moens, de allereerste van die het
door Van Ostaijen gegeven parool weder opvatten, schrijft
hij ietwat naïeflik, en wiens weriel jI vernieuwde Vlaamsche schoonheid in een gevangenis ontstond. (Voor bizonderheden van dit soort is de heer Coster n.l. zeer gevoelig: Van Ostaijen was immers minder beproefd.)
De heer Coster bewondert Marnix Gijsen, die hij
acuut geniaal noemt, maar kan het niet nalaten ongeveer
het beste, en zeker het nieuwste, in Gij sen, als vergeeflike jeugdexcessen, goed te praten. Daartegen
staat misschien weer dat hij dingen die geen-over
modern-georiënteerd mens sedert 1916 zouden zijn
opgevallen, verbluffend vindt: de nieuwe moed om midden
in het leven het banaalste geval te gr jen, verwondert zich
de heer Coster, die immers van sommige onderwerpen
de heerlikste griezelingen ondervindt. Dop Bles is de
tegenstelling van Marnix Gij sen; die schrijft in de
gruwelikste zieleleedstoon van nachten in 't hospitaal,
etherbedwelmingen en extasen, morbide liefden op armoedige
huurlamers b j verwelkLte parfums, tinnel j/^e vervoeringen
waarin de dood reeds rondsluipt, etc., men leze aan23

dachtig Coster over Bles als een uiterst representatief
stuk Coster-stijl. En de derde der moderne Vlaamse
dichters, de hartrtochtelyt,e psalmist, A. J. Mussche,
ontroert weer op gans andere wijze: voor deden dichter
die nauzvel^l^,.r ooit genoemd wordt, die ook door de moderni.rten rustig genegeerd wordt, nadrul^/elj/ aandacht te
vragen is (voor de heer Coster) een genot. Hier hebben
wij dus een ontdekking; trouwens, h ij heeft (vertelt
ons de heer Coster verder) nog niet meer gegeven, dan een
do^j/n veren, waarin reeds depsalmistische bouw den invloed
van den Bibel (dus niet van De Moord van Kaamrdonk,?)
verraadt. Enige der schoonste verzen worden vervolgens aangehaald: Ik ben maar eensjofel
ofel find van grom m nde fabrie/,eza en dokken — hetgeen op de heer Coster,
zelfs zolang na Speenhoff, diepe indruk moet hebben
gemaakt. *)
Dat de heer Coster veel op heeft met de heer Van
de Voorde, wie zal het verwonderen? Goedbeschouwd
is nieuw maar een klein deel van eeuwigheid. Dan verdient de grote zedelike moed van iemand die, juist in
de periode dat iedere bekommering om den vorm in Vlaanderen door de jongeren gebrandmerkt w erd, het waagde een
bona klassicistisch streng dichter te zijn, op zichzelf
immers waardering. En tenslotte gelooft de heer
Coster spoedig wat hij schrijft, wanneer zijn frasen
deinen. Getuige o.a. het soort jeugdportret dat hij ons
van Slauerhoff voorhangt: Een aangeboren lichtheid van
bewustzijn, dat rich dadeljI^ van het uiterste cynisme mee ro

*) Of is niet oneindig aangrijpender dit onvergetelike koeplet:
Ik ben maar een kind van de jonde, Ik leef van den glanZenden
schijn, Wanneer er geen honden bestonden, Dan hou ik een
engeljeren...
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ter wist te maken, een intellectueele tinneljkheid, die dadel
voorloopig-nieuwsgierig rond ging k^ken in de sexueele aberratie en de perversie en nog zowat meer en dat,
naast wat ik hierboven stelde, de keus overlaat tussen
twee mogelikheden: Slauerhoff een soort Sade (kom
kom!) of de heer Coster Danaë voor de gouden regen
(waarom niet ?)
Om te besluiten: er is, zo goed voor Holland als
voor Vlaanderen, een bloemlezing onder de titel
Nieuwe Geluiden samen te stellen; zelfs nu reeds. Wat
het tans zo geheten boek betreft, ik heb zeer lang over
de samensteller gesproken. Ik heb mijn afkeer voor
hem gepoogd noch te onderdrukken noch te ver mommen; mijn houding is bijgevolg onwaardig; ik
kan mij dus, tot résumé, de volgende uitspraak ver
samensteller is het boek, en het boek-orlven:D
dient overgemaakt. *)
*) Noot van eind 1930. Dit stuk werd geschreven nu precies
vijf jaar geleden, toen ik geen der andere „jongeren" persoon lik kende, toen geen van hen, voor zover ik weet, er nog over
dacht de heer Coster te zeggen dat hij wellicht niet helemaal
hun Schepper was; kortom jaren voor de zwarte ondank die
hem tot zijn Storm over Europa heeft geïnspireerd. Verguizing
is des Weldoeners deel. Gelukkig dat de edele Anthonie Donker
de gekneusde man onlangs in zijn armen nam, en in een lang
artikel in de Nwe Rott. Crt., op vele erekussens terug heeft getransporteerd.
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5
LIOUBOMIR MITZITCH, AVION SANS APPAREIL, POÉME
ANTI-EUROPEENNE (sic), Zenit, Belgrado. (Drieg.
jan. '26.)

Zestien bladzijden , (de helft van dit kleine boekje)
zijn in het Servies geschreven, in hiërogliefen; de
andere helft wordt ingenomen door de Franse vertaling, van de schrijver en van de heer Wladimir Skerlitsj. De schrijver hij bewijst het met twee portretten op de omslag: op het ene is hij erkend poëet,
in 1918, zonder baard, op het ander, in 1925, niet
meer erkend poëet, hoewel met een baard de
schrijver is anti-esteet; zijn toon is profeties, en hij
schrijft kort. Moderne schrijvers schrijven kort opdat
het oog van de lezer niet telkens wonde als een blauw
potlood dat telkens het overbodige schrapt; de goede
lezer denkt bij hetgeen hij leest, als er te veel staat,
denkt hij er af; en wie lang schrijft, vergemakkelikt
het lezen ook niet, want het kost inspanning artisjokken te eten. En toch, sommige kortheden, zou
men het geloven? zondigen nog door een te-veel.
De toon van Lioebomir Mitzitsj is simpelweg
profeties, en zijn anti- Europees poëem een oproep
tot de Balkan, die een jonge man schijnt te zijn, om
zijn uitgeputte minnares, Europa, af te zweren.
Que tout le VIEUX puant soit écroulé
que violemmentpousse le NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
staat er in de vertaling. Want: amère (sic) est le fruit de
la civilisation sur le continent balcanique.
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Men kan er voor of tegen zijn; maar de dichter,
dunkt mij, heeft gelijk. Ik geloof als hij aan de wenselikheid van zijn barbarisme zijn barbarogénie, om
met hem te spreken wanneer ik in zijn boekje lees.
Ne Jor^ons point notre talent, zei een gepruikt Frans
dichter. Marinetti haatte ook alle esteten en het
maanlicht. Het . Zenitisme" schijnt de schroef te zijn
der Balkanlanden. Ik verklaar mij niet op de hoogte.
Er staan stoute beelden in dit gedicht:
Je viens dijà de courber la colonne vertrébale paneuropéenne.
Wij zijn, in deze streken, goedbeschouwd, erg
slecht ingelicht; wie vermag enigszins te raden van
welk groot, aktueel of toekomstig, belang, deze Lioebomir Mitzitsj voor zijn land is?
Hij zegt zéér stoutweg zijn mening ook:
... je n'aime pas les poètes réveurs
Et non plus les femmes morveuses.
En hij stelt vragen:
Y a-t-il encore de la place pour l'homme bal/,anique ?
Neen, er zijn weinig regels die voor ons helemaal
mee te voelen zijn. Het is toch eigenlik niet Europees
genoeg, dit anti- Europees enthousiasme. Ik persoon lik heb bijv. de vrouw nodig om mij met deze dichter
te verstaan. Lioebomir Mitzitsj heeft een knappe
vrouw, aan wie hij zijn gedicht heeft opgedragen. Bij
de twee opdrachten (een in het Servies, een in het
Frans) staan van haar twee verschillende foto's, het
ene met een hoed, bij een winkelruit, hups, glimlachend, het andere van achter een gordijn half te
voorschijn komend, dramatjes. Welnu, de bekentenis
moet mij van het hart: ik zou voor die vrouw kunnen
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voelen. En ik voel voor deze dichter, omdat hij zijn
gedicht aan die vrouw heeft opgedragen. Haar naam
is poëties als een liefdezucht: Anoesjka. Anouch,ta —
à toi, ma femme rnagnifique, staat er. Ik kan er niets aan
doen, ik vind dat lièf, zelfs bij een profeet. Ik wil dan
ook eindigen met een aanhaling van de regelen die
voor mij de schoonste zijn van dit poëem:
Au matin
:7e caresse les hanches et les épaule.r ravissantes de ma
femme
Si virginalement elle le persnet.
L
Voorrede voor de eerste druk van mijn eigen roman EEN
VOORBEREIDING, zijnde de cahiers van Kristiaan
atteyn, uitgegeven door E. du Perron, end. *)
Het portret van een gewone jonge man, gekweld
door zeker verlangen naar beroemdheid, als zovele
andere jonge mannen: vaarlik, ik zie geen reden voor
de uitgave van deze roman. Een liefdesroman, boven dien. Als men denkt aan de heerscharen dames-auteurs, en de heren-auteurs niet vergeet die precies zo
schrijven... Het is dezelfde onbeduidendheid, en
zoniet dezelfde, een gelijkwaardige. Dit avontuur van
deze Kristiaan Watteyn, die niet van zijn moeder weg
kan, en die trouwen wil, met welk een onbeduidende
jongedame de lezer wordt wèl op de proef gesteld
door het proza van haar hand dat hem, in het begin
van het bo ek al, zo kwistig wordt toebedeeld, die
*) Het stuk wordt verondersteld geschreven te zijn door

een reeds oudere literator, een zekere heer Queselius.
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dus trouwen wil, maar niet goed kan, niet goed durft,
voor zijn moeder; maar die moeder sterft; maar die
jongedame heeft hem dan reeds laten zitten, zodat hij
met al zijn thuishokken toch zekere „ondervinding"
heeft opgedaan; de moeder sterft en de jongeman
komt vrij, en trekt naar Parijs (alweer Parijs), en ontmoet daar zonder verwijl een twede jongedame,
nauweliks beduidender dan de eerste, maar in wie hj
zich natuurlik weer vergist, ondanks de opgedane
„ondervinding "; en nu begint het eerst recht, hij wil
nu niet meer trouwen, hij wil toch wel weer trouwen
(de trouwlust zit hem in het bloed en al zijn geschrijf
tegen het huwelik geeft bitter weinig baat); hij wil
weer, maar wordt aan een zoet lijntje gehouden en
trouwt tenslotte niet och ja, er zijn misschien nog
mensen die zich voor zoiets interesseren, maar ik
vraag mij af: welke lering put men eruit? Ik weet natuurlik, zo goed als een ander, dat niet ieder
brok leven noodzakelikerwijs een brok lering in te
houden heeft, maar toch ... En ook geennieuwe
emotie geeft deze roman. Mij dunkt, hij is geschreven uit een erg kleine, erg persoonlike, erg klein persoonlike behoefte van de auteur; toen, eenmaal
geschreven, moest hij worden gedrukt. Als ik deze
zin overlees, is het mij niet recht duidelik of ik er
de auteur een verwijt mee maak, of niet; men bedenke
immers dat wij hier te doen hebben met een auteur.
Een die het misschien niet graag zonder voorbehoud zou willen zijn, grappig, het schuilevinkje
spelen met hun eigen beroep dat velen van die heren
doen, in de laatste tijd; alsof ze zeggen wilden: „Let
eens op, wij hebben in de eerste plaats het recht prul 29

schrijvers te zijn, waar wij geen beroepschrijvers
zijn, maar zijn wij dat niet, wat een meevaller! en ook,
nietwaar, wat een bewijs van onze superioriteit, in
vergelijking met die beroepschrijvers, want denk
eens aan hoe veel minder wij ons erop toeleggen geen
prulschrijvers te zijn." Het is subtiel, subtiel ... het
lijkt op die kermistenten waar niemand verliest, zeggen de opschriften.
Om tot de heer Watteyn terug te keren, ik geloof
dus niet dat ik hem het drukken van zijn persoonlike
kleine bijdrage zou kunnen verwijten. Een twede
vraag is of hij er reden toe had, en daarop heb ik geantwoord: neen. En nu mijn persoonlike smaak, buiten alle redenen om, zegt mij: „Ik houd niet van die
persoonlike kleine bijdragen." Daar kan ik waarschijnlik evenmin iets aan verhelpen als de heer Wat
aan zijn behoefte eerst te schrijven en daarna te-teyn
laten drukken. Ik houd ook volstrekt niet van futurisme, en ander soortgelijk gepraat over dynamiek,
of massa-beweging, of syntese, en het minst van alles
van die nieuwe profeten, die in alle talen, tot in de
talen die zij niet kennen toe (maar dit kan hun profetiese taal slechts ten goede komen) lange prozastukken
wrochten, met veel wit doorschoten, die zij gedichten
noemen en die niettegenstaande hun hortend gerochel
bedriegelik veel lijken op enigszins uit elkaar geplukte hoofdartikels van sociaal-demokratiese blaadjes. Ik
wil zeggen dat het mij verdrageliker voorkomt iemand nonsens te horen beweren over zichzelf dan
over een heleboel anderen. Misschien is zelfs mijn
grootste grief tegen de heer Watteyn, dat hij, over
zichzelf sprekend, zo weinig representatief is; dat hij
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niet eens tot monster zou kunnen dienen van het
nieuwste soort jongeman (het wijsneuzige soort met
de hoornen brillen dat wij in onze jeugd met geen
mogelikheid hadden kunnen voorzien); dat hij daar
weer te sentimenteel voor is, en te romantjes, en te. .
Neen, neen, ik kan mij niet gewonnen geven. Als een
geschrift geen nieuwe ontroering brengt, geen nieuwe trilling, en zodoende tot de zuivere kunst behoort,
laat het dan een bijdrage zijn tot de kennis van iets
nieuws, en als zodanig tot de wetenschap behoren.
Anders zeg ik: handelsartikel, courante waar, aan te
bevelen aan de leesvereniging Nut en Genoegen. Ik
durf dan ook gerust zeggen dat slechts één bedenking
mij heeft doen besluiten tot het opstellen en afstaan
van deze voorrede: dat de heer Watteyn de goede
smaak heeft betracht zijn zogenaamde cahiers in
weinig exemplaren uit te geven. Ik zou alleen willen
weten wat de heer Du Perron (van wie ik. nooit eerder
hoorde) ook op het titelblad te maken heeft; tenzij
hij zelf de heer Watteyn is? Intussen, de brief die de
drukproeven vergezelde en waarin ik om dit artikel
werd aangezocht, was met de laatste naam ondertekend ; en nu ik er toch over spreek, zou ik mij haast
laten verleiden hieronder kopie te geven van die brief,
mede omdat ik bekennen moet dat hij mij eigenlik
een beetje heeft overgehaald, voornamelik door deze
zin : Ik voorzie, mijnheer, hoe weinig mijn boek u ral treffen,
u minder dan menig ander, doch in ruil voor de openhartigheid die ik in uw voorwoord van u vergen durf, laat mij
u mogen toevertrouwen dat ik mij de onbeduidendheid (men
ziet, hij gebruikt hetzelfde woord) van mijn historie ten
volle bewust ben, en dat, o ik er al toe besloot haar, g het
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in een beperkte oplage, publiek te maken, dit geschiedde uit,
eerstens, ongeloof in de smaak van de lezer, twedens, minachting voor eigen ijdelheid. Dat over de smaak van de
lezer (van wèlke lezer ?) is een bravade, maar het laatste is niet onaardig ... Nu, deze brief hij ligt voor
mij is leesbaar getekend Watteyn. Die heer Du Per
ron zal de druk van het boek bekostigd hebben ; een
reden voor hem om zich uitgever te noemen en zijn
naam te laten meedrukken. Ten slotte kan het mij
ook niet schelen. Ik heb ongeveer gezegd wat ik te
zeggen had; aan de schrijver (of schrijvers) dit artikel
te benutten of niet. Het zou mij overigens, eerlik
gezegd, tegenvallen als het niet geplaatst werd omdat
ik niet dadelik een lofrede heb gekomponeerd. Na

deze woorden tekent, op zijn beurt, zonder ophef,
R.EINHARD QUESELIUS.

Misschien veronderstelt men dat ik niet
P.S.
gemerkt heb hoe de schrijver zich (zijn ondanks ?)
soms schijnt te willen laten voorstaan op zijn onbeduidendheid zelve, of, voor het minst, op de erken
dier onbeduidendheid. Men zou zich dan ver -nig
ook hierover zeg ik weer : is het iets-gisen.E
nieuws? Alsof de allerjongsten, de vereerders van
masjine en lichtreklame, niet dààrtegen juist waren
opgetrokken. Tegen dit soort zelfverheerliking in de
„seniele auto-analyse van het individu". Ik heb het
gezegd, die mensen zijn mijn vrienden niet, maar hier
lijkt hun opvatting mij gezond. Kracht is kracht en
zwakheid is zwakheid. En literaire bekentenissen,
als ze je niet ergeren, kunnen je amuseren, maar er
worden toch ook boeken verkocht als Van Metselaar
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tot Dictator of Het Leven van Mussolini. Ik kan de
heer Watteyn met de grootste sympatie raden ze
te lezen.

7
Gistoux, Juli '27.
Al deze dagen hoofdpijn gehad, af en toe een lichte
duizeling en vermoeidheid in het achterhoofd; tevergeefs beproefd op te schieten in Diderot, Toergenjev
en de Prince de Ligne; alles lijkt mij of te zwaar of
oninteressant.
Ik maak uit Mes Ecarts van de laatste toch de vol
zin los, die mij voor Dirk Coster geschreven-gend
schijnt en die ik hem misschien nog eens zal toedienen:
Tous ces prétendus délires sublimes sont aux dépens de
l'instruction, ou sont des accès de vanité qui couvrent
l'ignorance ou le défaut de logique. Het soort waarheden
dat alleen de man van geest ontdekt. Mensen als de
Prince de Ligne bewijzen ons dat geest volstrekt niet
altijd een middel is om oppervlakkig te schitteren.
Trouwens, dezelfde man schrijft deze maxime, die
toepasselik zou zijn op het soort Cocteau (een jaar
geleden zou ik dit niet hebben toegegeven) : Voye.Z
les comédies, les livres et les conversations qui sont toutes á
l'esprit; cela fait le même off et que les feux d'artifices; on en
sort toujours triste; on est fdcbé de n'avoir cu que du bruit,
et qu'il n'en reste rien, absolument rien.
W. is hier ; wij praten veel. Ik heb erkend in een
gesprek over het al of niet zichzelf in het spel brengen
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van grote schrijvers, als enige die objektief en kompleet heeft vermogen te zijn : Balzac. (Shakespeare
ook, maar als tragedie-schrijver had hij op dit gebied
een minder grote moeilikheid te overwinnen.) Maar
Balzac, hoe bewonderenswaardig ook, heeft mij nooit
werkelik geïnteresseerd. De boeken waarin ik mij heb
voelen opgaan : Stendhal, Le Petit Ami, Tinan, Gide,
Barnabootb, zijn diep persoonlik. Aan de andere kant
zijn er boeken die ik, om een te voortdurende per
soonlikheid, onuitgelezen heb weggelegd : Amiel,
Un Homme Fini van Papini; waarschijnlik is een eiere
vermomming dus toch gewenst. De proef overdoen met
enige vermaarde autobiografieën: Casanova, Monsieur
Nicolas. Ongelukkigerwijs zijn het zéér dikke boeken
die niet alleen belangstelling eisen, maar een belang stelling met groot uithoudingsvermogen, een die
zonder te veel moeite ook alle herhalingen verteert.
Bij Casanova, van wie ik toch zeer veel verwacht, heb
ik mij altijd onzeker gevoeld zodra ik zijn voorrede
achter de rug had. Dan begon ik te voelen dat het
deel in mijn hand het eerste was van i o of 12 delen.

Augustus.
Het is opmerkelik zoals een lezer tegenover zichzelf verraad kan plegen ; het hangt soms af van
de eerste twee bladzijden, van de temperatuur in
de kamer, van wat men in zijn maag heeft mis schien, van het gesprek dat men voor het lezen
had. Ik heb nu achter elkaar 4 delen van Casanova
verslonden en ben geneigd hem te beschouwen als
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een ideaal in de literatuur. Zich eerst volkomen
uitleven, en dan op 7ojarigen leeftijd al het verwerkte op schrift brengen, het is wonderbaarlik.
Een dergelijke werkzaamheid van de geest (ik
zeg niet eens van het geheugen, ik neem aan dat
een groot deel, het grootste misschien, verzonnen is)
na een dergelijke werkzaamheid van het lichaam,
grenst aan het bovenmenselike. Ik had gedacht trouwens alleen een boeiende opsomming van daden te
vinden, maar neen, de psychologiese kennis van deze
avonturier is boeiender nog, en somtijds verbluffend.
Vgl. daarbij een Proust, die schrijft en schrijft en
schrijft, tot de dood erop volgt, in bed. (Die ook
eerst geleefd heeft, zal men zeggen. Goed, maar
anders.)
Men kan tegenover Casanova ook plaatsen de
memoires bijv. van een Boni de Castellane: haastig

geschreven, in korte mededelingen van feiten, vervelend tenslotte in hun voortdurende oppervlakkigheid.
Wanneer de feiten voor zichzelf moeten spreken,
moet tenminste die andere kunst beoefend worden,
van ze te kiezen en te rangschikken. Boni is de werkelike man van aktie alleen, die meent dat een verslag
volstaat.
September.
Wandelingen met W. die weer hier is ; gesprekken.
Vanmorgen naar aanleiding van Byron's gedichten,
die ik tracht te herlezen in de mooie Duitse uitgaaf
mij door Bl. gegeven, misschien enige juiste dingen
gezegd... Vier of vijf grootheden niet te na gesproken
35

lijkt mij de hele Engelse literatuur soms kinderachtig,
en deze Engelsman is zeker geen uitzondering, al is
hij een mokkend kind dat niet meer met de anderen
wil spelen. Men glimlacht om de koppigheid van zijn
levensbeschouwing, die de mensheid verantwoordelik stelt voor eigen verbittering. Het is typerend de man waar Malraux van sprak: die zich
uit zwakheid aan zijn principes vastklampt, die
i.c. uit vooroordeel een .tragies leven" wil lijden.
Een zekere vastheid van karakter daarin, ja. (Dat had
Bazarov*) ook; alleen, Toergenjev was zo handig
hem op jeugdige leeftijd te laten doodgaan, zodat
de mogelikheid van een reaktie werd opgeheven.)
Byron's karakter was sterk genoeg om hem van zichzelf een wandelende reklame te laten maken voor zijn
kinderachtige levensopvatting. Hij is trouwens vóór
alles een held voor kinderen, voor jongelingen om en
bij de- puberteitsjaren; het is grappig te bedenken dat
hij voor zovelen misschien een morele steun is geweest. Hij was zeker ook een minder groot dichter dan een groot akteur, ofschoon men aan zijn
boosheid, die hem wel het meest van zijn landgenoten onderscheidde, moeilik twijfelen kan. **) De
Engelsen die zonder zijn boosheid waren, hebben
altijd gestreefd naar een traditionele, pure schoonheid,
*) De hoofdpersoon van Toergenjev's Vaders en Zonen en de
eerste verschijning in de Russiese letteren van de „nihilist".
**) Ik geef deze onbillike, eenzijdige en onjuiste mening over
Byron voor wat zij is: de reaktie van een bepaald ogenblik.
Ik zou tans geheel anders over hem schrijven: hij had een
zeer superieure moed in sommige „rollen ", die hem werkelik
zo groot maakte, als hij het wilde zin. (Dec. 1930.)
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die te symboliseren zou zijn door de vrouwen van
Alma Tadema. W. zegt zeer terecht: „Zelfs in een
Engels detektive-verhaal komt die vrouw voor." Zelfs
bij Spenser, zelfs in de Arthur-verhalen, bij Mallory,
is de dichter altijd doordrongen van dat schoonheidsideaal. Het enige universele genie dat de Engelse literatuur bezit (buiten Shakespeare) is wellicht Edgar Poe;
als men bedenkt dat hij Amerikaan was, en in Amerika
leefde, is hij ontstellender dan Shakespeare. Het is dus
bijna vanzelfsprekend dat zelfs de Engelsen hem nog
altijd wantrouwen. Hij is „weird", dat is heel iets
anders, menen zij, dan de dichter die streeft naar „real
and pure Beauty"! Een schoolmeester-esteet als Matthew Arnold lijkt hun eigenlik een veel voornamer
figuur; misschien, als zij eerlik waren, zouden zelfs de
verlichte Engelsen bekennen zich eigenlik meer aangetrokken te voelen tot George Eliot of Charlotte Brontë.

Nu ik hem het geestenboek van Florence Marryat
gegeven heb, schijnt W. gekweld door het probleem
van het leven hiernamaals.
Bewijzen voor: ernstige mensen als Wallace, Stead,
Crookes, Oliver Lodge; het is merkwaardig, zegt
iemand, dat de grootste voorstanders van het spinitisme Engelsen waren, weinig impressieve mensen,
koele temperamenten. Maar hun kinderlike afwezigheid van twijfel? Goed, in ieder geval, het hallucinatie-argument lijkt mij goedkoop en onwaar. Er moet
iets zijn: ware het een zuiver spelletje met „ektoplasma". Maar dan nog: de betékenis van die spelletjes?
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Laat ons gerust een ogenblik toegeven dat er een
voortbestaan is. Dan:
De mensen die er zich mee bezighouden, zo lang
voor hun dood, lijken mij ongezond. (Een akelig
woord, waarvan men een wapen kan maken tegen de
mensen die het voortdurend gebruiken.) Wij zijn
klaarblijkelik geplaatst in dit leven om ons met dit
leven bezig te houden. Mij ontgaat die liefhebberij
zich ernstig bezig te houden met problemen waarvan
de gegevens ons ontbreken, en, zolang wij in dit leven
zijn, zullen blijven ontbreken. Ik bedoel: als er een
voortbestaan is, laat ons eerst doodgaan en wij zullen
er verder, en misschien met enige kennis van zaken,
over spreken. Maar als er straffen werden uitgedeeld
voor de tot zolang betoonde onverschilligheid? Dan
zullen wij die straffen ondergaan. En daarna onze
lesjes leren. En die lesjes beter leren dan de anderen,
die zich allerlei vooropgezette denkbeelden hebben
gemaakt. Want tegenover een werkelikheid geplaatst,
zouden wij die, zonder meer, weten te aanvaarden,
met dezelfde eenvoud waarmee wij nu alle hypotesen
verwerpen.
Er zijn nog te veel genietingen voor ons in dit leven. Als de mogelikheden van praktiese liefde voorbij
zijn, als het reizen moeilik wordt, als het avontuur,
ook in onze verbeelding, zal hebben opgehouden te
bestaan, als men oud is, of geklasseerd ... Inderdaad,
voor hoevelen der „overtuigden" is de overtuiging
behalve een troost, een tijdpassering?
Ik herinner mij het gesprek met de abbé in de trein
naar Parijs, de man die het niet onaardig vond dat ik
hem hielp zijn pijptabak doorsmokkelen. Hij gaf toe
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dat het grootste gedeelte van onze beschaafde Europese vroomheid een geval van traditie is. Dat de missionaris, qua avontuur en resultaat (afgescheiden nog van
de wenselikheid overal het „ware geloof" te brengen),
de interessantste arbeid verricht onder de geesteliken;
dat het de man is die de zuiverste reakties verwekt.
Later heeft hij mij even uit het veld geslagen door de
kategoriese bewering dat geen enkele serieuze filosofie, ook buiten het geloof om, een voortbestaan betwijfelt. Natuurlik, de vraag is: in welke vorm. Het
bleke schimmenrijk van de Grieken, de Joodse
„Schéoll"? Ik hoor Pia weer bedanken voor een dergelijk voortbestaan, bleek en bloedeloos en geluidloos als een soort koele stoom. Ik had het die pastoor
moeten zeggen: „Zou men, als men nu eens de keuZe had,
een dergelijk voortbestaan wel aanvaarden?" Maar hij
had niet begrepen, omdat hij, al zijn geleerdheid ten
spijt, vermoedelik het idee van pauken en harpen en
engelenvleugelen aan zijn hiernamaals verbindt. Het
middel voor een rasecht katoliek om aan de hemelscènes van Beato Angelico te ontkomen?...
De dood van Sade lijkt mij nog altijd een steun,
het beste bewijs van een andere, (een sterkere) stervensmoed. Misschien ook een beetje reklame-achtig.
Maar goed, van een reklame dan toch, die niet in het
vermogen ligt van iedereen. *)
*) De marquis de Sade, die uit een zeer katolieke familie
stamde, was 75 jaar oud toen hij stierf; ondanks deze ouder dom en na een bestaan waarvan hij 27 jaar in opsluiting
had doorgebracht, bleek hij sterk genoeg om àl de priesters
die men op zijn sterf bed afzond onverbiddelik de deur te wijzen.
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Wat het spiritisme en de onthullingen van Florence
Marryat betreft, zolang de impotentie voor mij niet
dààr is zo lang tenminste zal ik een boek als
deze Hedendaagsche Mirakelen lezen als de avonturen
van Fantomas, aangepast aan de smaak van konciërges met hoger ideaal.
^;Nj

BRIEF AAN GERARD VAN ECKEREN,

redalç,ÍEZff van

Den Gulden tVinc/,el.
Brussel, 9 Sept. '27.
Mijnheer,
Ik neem de vrijheid u te schrijven omdat het geval
De Zondaar, dat een groot deel van uw laatste D.G. 1V.
inneemt, mij werkelik heeft geïnteresseerd. Het wil
mij namelik voorkomen dat in deze zaak het angstig
gepraat over pornografie verschillende kwesties heeft
verplaatst.
De Zondaar een pornografies boek? het is toch
eigenlik te belachelik om erover te strijden. Wordt in
Holland de zo ernstige heer Zola soms nog altijd
aangezien voor een pornograaf? Het ligt niet direkt
in mijn bedoeling een vergelijking te treffen tussen
mejuffrouw Smeding en Zola, maar toch: als Zola
niet bepaald een pornograaf was, is de auteur van
De Zondaar het ook zeker niet.
Een andere vraag is, of een vrouw die een wat men
noemt „gedurfd boek" heeft geschreven, na twee
drie onbeholpen aanvallen al enig recht krijgt op de
martelaarsfiguur. Dit lijkt mij de belachelikheid van
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de andere zijde. De heer Pannekoek heeft door zijn
interview zeker nieuw licht op de zaak geworpen; dat
hij mejuffrouw Smeding er een dienst mee zou hebben
bewezen, valt te betwijfelen. Men vraagt zich in de
eerste plaats af waarom mejuffrouw Smeding dekking
schijnt te zoeken achter de tendenz, die zij met haar
kunst in verband brengt. Tendenz alleen heeft nooit
iets voor, of tegen, de kunst gedaan. Het is of mejuffrouw Smeding tracht te ontkomen aan de vraag: „U,
kunstenares (uw recht op tendenz volgaarne erkend),
heeft u zich ook de zogenaamd pornografiese gedeelten van uw boek volkomen ingeleefd? heeft u ze ook
met liefde geschreven?" En als zij rondweg ja zei;
wat dan nog?
Wat uw tegen de heer Nij hoff gericht artikel betreft,
de heer Nijhoff heeft waarschijnlik, evenzeer als u,
gelijk. U stelt zich met zijn verzekeringen alleen niet
tevreden, en het is uw goed recht; dit neemt niet weg
dat in sommige omstandigheden de blote- verzekering
van de man van smaak het hoe zal ik zeggen? —
het heiligste is wat hij te geven heeft. De smaak van
de heer Nijhoff verzet zich tegen De Zondaar en doet
hem het boek zelfs als pornografie verwerpen (wat
mejuffrouw Smeding niet dan aangenaam kan zijn).
Het grappige is alleen dat ook den heer Nijhoff het
woord „pornografie" veel te snel uit de pen schijnt
gevloeid, en dat hetgeen hij wèl als zodanig aanvaardt
evenmin die titel verdient. Als hij zich eens liet verleiden om die .pornografiese" passages van Anatole
France te citeren? En wat Pierre Louys betreft, die
wèl pornografie gepleegd heeft, voornamelik op latere leeftijd, ik vrees dat de heer Nijhoff alleen nog
41

maar aan Aphrodite en Le Roi Pausole denkt, boeken
die tot wat men in Frankrijk noemt „la littérature
galante" (dat is: noch „érotique", noch „scatologique") behoren, en u zult het misschien met mij
eens zijn dat de Fransen op dit gebied deskundiger
klasseerders dan de meeste Hollanders zijn. De pornografiese boeken van Louys heten: Poesjes érotiques;
Pybrac; Manuel de Civilité a l' Usage des Jeunes Filles du
Monde; Trois Filles de Leur Mère; Histoire du Roi Gonr alve et des Douse Princesses. Ik ben ervan overtuigd
dat de heer Nijhoff ze niet kent, of hij zou van Louys'
vrolike pornografie niet gesproken hebben. Wat hij
bedoelt, heet met een Nederlandse boekhandelaarsterm, geloof ik: ondeugend, en de niet -vrolike

pornografie van De Zondaar: zedenstudie.
Ik zou wat ik zeggen wilde als volgt kunnen resumeren: als De Zondaar pornografies aandoet, kan het
alleen zijn door gebrek aan talent. Ik bedoel: denk u
een dergelijk onderwerp in door een Dostojevsky
behandeld, niemand behalve misschien de koster van
Modderdijk zou zich geroepen voelen van pornografie te spreken. Mejuffrouw Smeding verdedigen tegen
de aantijging van pornografie is haar dus m.i. geen
dienst bewijzen op een ander gebied dan dat van de
burgerlike achtenswaardigheid, of, misschien, van de
reklame.
Geloof mij, mijnheer, met beleefde groeten, hoog
-achtend.
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BALLADE DER POLDERLANDSE ONRUSTIGE KAPOENEN.

(Geschreven bij het verschijnen van Nigh en van Ditmar's boekje: Iaat de Pers kegt van „De Zondaar"
door Alie Smeding.)
Mejuffrouw Smeding heeft het boek gebaard
dat Polderland een noodkreet zou ontlokken.
Elk kunstman heeft er zich op blind gestaard
om er zijn klein artikel uit te fokken.
Borel zelfs voelt zijn rein gemoed bezwaard,
hij keek nooit verder dan Kwan Yin haar rokken.
Een oude viespeuk kwijlt licht in zijn baard,
maar bij's geschoren, en hij luidt de klokken:
„Blijv' Polderland voor déze taal bewaard!"
De v Rozewater zijn fameus geschrokken.
De stok in 't hoenderhok geeft steeds misbaar,
de koorkapoenen wagglen rond hun hokken.
Hopman en Lapidoth zeggen: „'t Is waar
misschien, maar 't kan zo èrg veel mensen schokken.
Een onbekende mag zo schrijven, maar
mejuffrouw Smeding kan veel kopers lokken ..."
Sade ! Restif ! Cleland! waakt over haar!
hoedt u voor de oude bokken die gaan mokken:
Polderland's leestrommels zijn in gevaar!
De
Rozewater zijn fameus geschrokken.
't Verhaaltje is minder sterk toch dan gewaagd,
een goede maag kan heel wat sterkers slokken.
Een leraar, door zijn vrouw, in bed geplaagd,
krijgt bijgevolg plezier in dienstore sokken.
Het komt méér voor, en Meester Ritter vraagt
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vol weemoed: „Hoe ver zijn wij ?"... Zonder jokken,
het is niet ver: Polderland blijft wel Maagd.
De Zondaar is wat boers en wat betrokken,
Louys, zegt Nijhoff, heeft hem meer behaagd.
Rozewater zijn fameus geschrokken.
De
ENVOI

0 Goddlike Aretino! daal op aard,
één oogwenk, om van schateren te stokken,
en trek dan elk kapoen wat aan zijn staart:
Rozewater, zo fameus geschrokken! *)
Die

9
Brussel, Nov. '27.

Ik ben mijzelf het verslag verschuldigd van wat
men in studententaal noemt: een verpeste avond. Dat
komt ervan als men onvoorzichtigheden begaat, als
lezer. Gr. heeft mij de 3 Gids -nrs gebracht waarin
koorpleet de laatste roman van Van Schendel staat; ik
had Merona willen lezen en heb mij zozeer vergeten
dat ik ben blijven hangen in een volslagen idiote
boekbespreking neen, erger (want het was niet
eens zo idioot, oppervlakkig beschouwd, daarvoor
*) L'inintelligence du lecteur devant se supposer, zoals mijn voorbeeld Tailhade zei, moet ik er misschien op wijzen dat ik, zowel in deze rijmen als in mijn brief, het oog had op het geval;
het boek van mej. Smeding keek ik niet dan vluchtig door,
overal afgeschrikt door deszelfs ranzige burgerlikheid. Ik her-

inner mij een zin als: „Hij wist alleen nog maar dat hij 'alles
van haar wilde omhelzen, haar beenen incluis ". Even weinig als
de heer Nijhoff voel ik mij persoonlik aangetrokken tot zonden met een zo krasse bijsmaak van handelskorrespondentie.
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was er te veel kwade trouw in). Als men denkt aan de
vele ernstige lieden die zo ernstig verkeerd ingelicht
worden door de verkeerde ernst van iemand als deze
boekbespreker! Ik heb meer stukjes van hem in hetzelfde blad gezien; Gr. heeft mij, meen ik, gezegd dat
hij soms heel goede dingen schreef. Voor mij is, na
één artikel als dit, geen compromis met zo iemand
meer mogelik; hij mag alle andere kwaliteiten hebben,
in de beoefening van literaire kritiek is het een Bien
pauvre sire, niets minder of meer. Met grote ijver is
hij ditmaal ten strijde getrokken tegen het grootste
boek dat de Franse literatuur van de laatste jaren ons
gaf: Gide's Faux-Monnayeurs. Het schijnt immers dat
dit boek niet helemaal „gelukt" is (men moet vooral
op die dingen letten als kritikus); het is ook inferieur
aan Dostojevsky (aan het beste uit Dostojevsky altijd);
maar het is, voor ieder die zelf een beetje geest heeft,

dunkt mij, sprankelend van vernuft en van leven, het
is in de hoogste mate interessant: omdat het uit Gide's
handen komt, eenvoudigweg, omdat Gide een der
intelligentste en zeker de gevarieerdste figuur is
onder de levende Fransen; omdat het eenmaal meer
de zeer grote, de onschatbare gave bewijst die Gide
heeft: die van zich te vernieuwen; om vele andere
redenen, en niet het minst, tenslotte, om wat het heeft
willen zijn. Maar leg zoiets uit aan een heilsoldaat van het
Coster-soort, die spreekt van Gide's „oneerlikheid",
wanneer het gaat om een alleszins eervolle „onzekerheid"; aan een wijs en welingelicht man als deze spe
voor Franse letteren Vermeulen, die waar -cialte
een schrijver als France een veel groter-schíjnlik
licht ziet en een veel waardiger vertegenwoordiger
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van de .Galliese geest", enz. Er is nog iets anders dat
deze wezens nooit zullen begrijpen: het aartsdomme
welslagen en de intelligente mislukking. Een goed
schrijver als Bourget, als France, heeft het recht niet
een mislukt boek te produceren; daar zeg ik met een
Vermeulen: „het komt niet te pas!" maar als een dooren-door intelligent mens als Gide zich vergist, dan
heeft hij van ieder ander dan een kwezel of een literator nog recht op eerbied en waardering.
De grootste fout van Gide is in deze misschien
geweest de uitgave van het Journal: ie. omdat het ons
niet interesseert als hij ons tussen de regels tracht uit
te leggen in hoeverre zijn boek beter is dan de boeken
die hem tot voorbeeld kunnen hebben gediend;
ze. omdat het overbodig is de keuken te bestuderen
voor het waarderen van een goede tafel; 3 e. omdat het
nog minder nodig is zooi zeurkousen aan argumenten te helpen die, aan de schrijver ontleend, een schijn
van waarheid verkrijgen. De heer Vermeulen is
typies zo'n zeurkous. Met een schijn van waarheid
verkondigt hij bijv. dat sommige personages uit de
F. M. in een roman van Dekobra zouden kunnen
worden overgebracht (met evenveel sukses zou men
een of twee personages uit DonQuichote in een vierderangs schelmenroman kunnen werken), maar behalve
dat dit geen argument is, ziet deze kritikus hier volkomen over het hoofd dat èn de grote èn de kleine
figuren in de kunst hun tijd kunnen weerspiegelen
of, als men verkiest, onmiskenbaar uit hun tijd kun
zijn voortgekomen zodat, in diè verhouding,-ne
ja, deze „eerste roman" van Gide met het zoveelste
meesterwerk voor winkeljuffrouwen van een Dekobra
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desnoods te vergelijken valt. Maar de eerste vraag die
zich daarna opdoet, is: waar wil de man nu heen? Als
hij elders, wat minder dommetjes, de F. M. met Pirandello vergelijkt, in hoeverre alweer is het een ar
Als Gide van Pirandello heeft geleerd -gument?
maar met evenveel recht zou men kunnen beweren:
van Unamuno en alweer:worden èn Pirandello èn
Unamuno niet, evenzeer als Gide, door hun tijd verklaard? (en als wij Unamuno zeggen inplaats van Pirandello, what about Tristram Shandy) toch,
aangenomen dus weer dat Gide van Pirandello zou
hebben geleerd, wat zou dit tegen hem bewijzen?
Niemand heeft eerliker en zuiverder de verdediging
van de Invloed op zich genomen dan juist Gide. Dostojevsky was hem zonder twijfel een leermeester. Wil
de heer V. nog méér invloeden op Gide, ziehier: de
Bijbel, Goethe, Nietzsche, Marcel Schwob, Vergi-

lius misschien, de Arabiese Nacht-vertellingen .. .
En wat nu? Als het zelfstandig verwerken van een
gegeven of een genre een schrijver veroordeelde, dan
verviel op-slag 99 procent van de hele Nederlandse
literatuur. Men zou het grapje kunnen wagen iedere
Nederlandse beroemdheid achter een grotere buitenlandse dito te verstoppen, en in zéér vele, in de mééste
gevallen, zou men kunnen bewijzen dat de buitenlander de Hollander een voorbeeld is geweest .. .
Doch waar de schoen hem wringt, is: dat deze heer
Vermeulen persoonlik niets voelt voor de personages
die zich bewegen in de F.M. Hier komen zijn klachten: Laura is niet intelligent genoeg en geen waardige
partner voor Edouard in een gesprek over romankunst; Edouard had Laura ook een intelligenter echt47

genoot moeten bezorgen, de familie Vedel-Azaïs
staat hem (Vermeulen) tegen, Bernard en Olivier zijn
ook niet zoveel interessanter (beiden doen o.a. een
„eindexamen gym", wat de heer V. zeker niet serieus
genoeg vindt voor een behoorlike roman), de graaf
de Passavant komt hem onwaarschijnlik voor als
revue-direkteur, enz. — kortom, als de heer V. Gide
was geweest (maar laat ons niet te stout worden in
onze veronderstellingen) dan had hij, moeten wij uit
het voorgaande opmaken, hele andere personages
gekozen. (Mijnheer Vermeulen, wie zal het betwiifelen?) Verderop zegt hij: Het heeft zijn nut zulke toestanden te kennen. want e scherpen den kritischen din, maar
men kan e ook vernemen achter een anis in de Rotonde of in
de Ddme. (Waar de heer Vermeulen al niet geweest
is!) En ik verzeker u dat men in de Rotonde, en zelfs b ij een
café crème (dit moet een geestigheid zijn bij de heer
Vermeulen), substantieelere en schranderergesprekken voert
over esthetische problemen dan in de Faux Monnayeurs. Is
met deze éne appreciatie eigenlik niet alles bewezen?
Wat verder toch maar. Gide is expert in verontrchuldigingen en in uitvluchten, w elke de verantwoordelijkheid van
den romancier opheffen. (Want de romancier heeft natuurlik een hele speciale verantwoordelikheid die de
heer V. van a tot z kent en die hij overigens in een
heel speciaal boekje kan nakijken, buiten welk boekje
geen romancier mag gaan!) En: de heer V. akcepteert
alles van een romancier, behalve, zegt hij, domheid (ja,
dat zegt hij!) en alle personages in dit boei rijngepatenteerde domnoren of roekelooren (men kan zich gemakkelik
indenken dat domheid en roekeloosheid voor de heer
V. één zijn, altijd ernstvol en voorzichtig!) — en ook
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vertoont Gide's intellect hiaten welke men bij een der eminentste Fransche letterkundigen (waarvoor deze Judaskus ?)
met verbazing constateert. („Mensen als ik, zegt een personage van Barbey d'Aurevilly tot een ander persona
ge, werden geschapen om mensen als u te verbazen. ")
De heer Vermeulen dus, heeft ook geen ideën in
het boek aangetroffen. Dit is een lastig geval natuurlik,
omdat men, als men tot zover gekomen is, met geen
mogelikheid meer veronderstellen kan wat voor de
heer V. ideën zouden kunnen zijn. Sommige naturen
worden zelfs afgeschrikt door de geestvan Plato. Maar
hij geeft, geloof ik, een voorbeeld: Als het verhaal handelt te Parijs, zegt hij, mis i^ er den geur en alle merk,teeerar
van Parijs; i1^ moet mij tevreden stellen met drie of vierpunten
ineengeografischaangeduidepleLaa^el,^ePary.r heet en ooi, anderr kon heeten. Neen, waarlik, kan het zieliger en platter?
-

Waarom licht de heer V. het Nederlandse publiek niet

in hoezeer of hoe weinig Leo Faust en F. X. M. Schiphorst die geur en die merlçteeen.r hebben getroffen ? *)
Hij heeft ook moeite om aan te nemen dat alle (ik
akcentueer) Fransche lyceum-leerlingen amoreele bandieten zijn. . . want (licht hij ons weer toe) hij heeft
laatst juist gelezen dat een zeventienjarig Paryrch lyceumling den Engelrchen wemkampioen sloeg en het record
verbeterde. (Brave Vermeulen! Vive la France!)
En tot slot het praatje dat hij niet houdt van de
nieuwe mode om schurken en schavuiten in de romankunst te brengen, want, zegt hij, en hier komt de
*) De schrijvers, naar men weet, van het onschatbare werk
Pars bij Nacht, met talrijke originele foto's en een omslag

kunstschilder H. Pieck (verkrijgbaar in iedere-teknigvad
boekhandel).
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aap uit de mouw en het geweten van de heer Vermeulen in botsing met Gide's mentaliteit: Ik voor mi ben
sinds lang op schurken en schavuiten uitgekeken. Een man
van ondervinding blijkbaar, die Vermeulen. Als men
zoiets leest, zegt men: „Mooi zo!" ook al zou de hele
frase gelogen zijn. Ik voor mij nu, ben bereid aan te nemen dat Vermeulen sedert } ang geraakt is tot dat hoogtepunt van wij sheid van waaruit men op niets meer met
belangstelling kijkt dan op zijn eigen grote toon, en
dan altijd nog: als de omstandigheden meewerken.
Maar kan dit voldoende reden zijn om hem gelijk te
geven tegenover een man wiens schoonste woord misschien geweest is dat l'homme ne vaut,que d'apres l'inquiétude qui est en lui; ook al zou hij die onrust bij
zichzelf soms wat systematies hebben aangekweekt ?
Daar was eens een idioot die op een verjaarspartij
zeker sukses boekte door het belachelik maken van
een gekleurde Napoleon in een bord. Toen hij merkte
dat niemand hem tegensprak, beproefde die idioot
hetzelfde grapje op Napoleon zelf; want er bestond
toch een zekere overeenkomst, meende hij, tussen
de Napoleonfiguur en die Napoleon in dat bord. Als
een Vermeulen zich afkerig verklaart van de kinderachtige monsterlikheidjes van een Ribemont-Dessaignes en er een bespreking aan wijdt, een tienmaal
beter boek waardig, heeft men er après tout vreê mee.
Maar als, hij het spel ongepast gaat vinden dat een
Gide zich in de kunst veroorlooft, en ertegen optrekt
alsof hij er de spelletjes van een Dekobra of een Ribemont-Dessaignes in herkende want deze hele
kritiek is in dezelfde toon van betweterige ontevredenheid geschreven dan geeft hij alleen het over\
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tuigend bewijs van zijn eigen benepenheid en onkunde. Deze heer Vermeulen schijnt in Parijs te
hebben gewoond, woont er nog, misschien zo
verklaar ik mij de meer kritiese houding die hij tegen
het Franse boek inneemt: hij is een ingewijde, zelf
een soort Parijzenaar maar het blijft even bedroe
te konstateren dat een blad als De Gids gediend-vend
wordt door een geest als deze, die de kolommen van
een provinciale krant tot eer zou hebben gestrekt. Ik
zou nu alleen nog willen weten wie de mensen zijn
die deze Vermeulen wèl bewondert. Ik merk dat hij
Stendhal citeert tegen Gide. Als ik daaruit moet opmaken dat hij Stendhal bewondert, dan kan ik niet
anders dan zéér wantrouwig staan tegenover zijn
bewondering voor Stendhal. Ik betwijfel het in de
hoogste mate dat deze leuterkous zou behoren tot
ces êtres malheureux, aimables, charmante, point hyo-

crites, point moraux, aan wie Stendhal wilde behagen en voor wie alleen hij schreef. Wat niet zeggen wil dat hij volstrekt niets geschreven zou hebben
voor de ernstvolle mensen van het Vermeulen-soort;
daar is bij v. dit: Rien ne me semble bête au monde que la
gravité. En ook nog dit, meer bizonder geschreven
voor mij, stel ik mij voor, na lezing van zo'n Vermeulen: Une heure de la vue f orcée d'un ennuyeux m'empoisonne
toute tine soirée. (D'un crétin ware toepasseliker geweest.)

Ik zal Gr. misschien zeggen dat ik het gevraagde
artikel over Van Schendel niet schrijven kan. Ik voel
mij direkt waanwijs en bête (bijna een soort Vermeulen) zodra ik formules zoek voor aan het publiek te
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vertellen waarheden. Zo gemakkelik mij een brief
afgaat, een aantekening in een cahier als dit, omdat
daarbij vooropgezet is het zeer bizondere standpunt
van de schrijver, zo ongelukkig voel ik mij met de pen
in de hand voor een artikel. Ik ben een lezer, met de
buien van geestdrift en verontwaardiging van een
lezer; ik ben geen voorlichter, en ik zou het niet willen zijn. Daar is ook het afschuwelike dat de toon van
een voorlichter altijd min of meer gelij kgestemd moet
zijn aan die van het blad waarin hij voorlicht; als men
te zeggen heeft: „Mijnheer, luister goed: je bent van
top tot teen een ... ! *)" dan eist het blad, waarin men
het zeggen wil, direkt dat men zegge: „Mijnheer, je
bent misschien, als ik het wel heb, want kijk eens,
hierom, en ook hierom... je bent, zou ik zo zeggen,
misschien ... ik bedoel, je behoort misschien tot diegenen, die men, eventueel, zou kunnen noemen met
de naam van het ding, dat bij sommige beelden verstopt wordt achter een vijgeblad." Ik zal dit cahier
misschien voor eigen rekening uitgeven; maar, wil ik
er de toon van behouden, en het kontrast met de kritiek zoals de heer Coster die opvat, wil ik mijzelf
interesseren (en misschien the unhappy few), dan zou
dit nog moeten gebeuren in een beperkte oplage. Het
gaat immers altijd alleen om de schrijver, en ik zou in
mijn cahier geen bladzij moeten omwerken, zelfs niet
om er de tegenstrijdigheden in te veranderen, vooral
niet om er mij wijzer in voor te doen dan ik b en.**)
*) Gecensureerd.
**) Nog een verloren illuzie: in de huidige uitgave werden
enige epiteten en al te vertrouwelike mededelingen geschrapt,
om van stijlkorrekties en deze voetnoten niet te spreken.
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TWEDE CAHIER

PIERRE Louys, PSYCHÉ; suivi de la Fin de Psyche par
Claude Farrère. (Bespr. in Den Gulden 1T7inc/ el,
Dec. '27).
De laatste, en onafgewerkte roman van Pierre
Louys, Psyche, is verschenen. De dienst die hij eens
Jean de Tinan bewees, de nooit vervangen Tinan, zo
jong gestorven en in wiens werk de hele jeugd van
heel een tijdvak Bal Bullier en Nietzsche! zo
levend is gebleven, deze dienst wordt Louys op zijn
beurt door de heer Farrère bewezen. Maar de omstandigheden zijn niet dezelfde. Tinan stierf in volle
produktie, tot het laatste toe werkend aan zijn Ai,mienne, zonder dat hem vergund werd het te voltooien.
Louys heeft Psyche, naar het schijnt, voltooid .en tienmaal zelf kunnen uitgeven. Het derde en laatste deel
is niet onder zijn papieren teruggevonden, en toch
had hij de heer Farrère, die ze zich nog zeer precies
herinnert, de slothoofdstukken van de roman voorgelezen.Kan hij ze later niet hebben vernietigd?De heer
Thierry Sandre, lange tijd zijn sekretaris, vermeent
<dat het boek van te intieme aard was om gepubliceerd
te worden. Louys zelf heeft aan de heer Farrère verklaard dat het te zeer dateerde. Maar de heer Farrère
:heeft zich met deze redenen niet tevreden gesteld en
het werk bekend gemaakt met een door hemzelf naverteld slot. Gelukkig dat zijn herinneringen hem
wiet zo precies voorkwamen dat zij hem deden beproeven het ontbrekende deel uit het hoofd te citeren.
.De verering die hij de meester toedroeg iedereen
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weet dat de heer Farrère Louys zijn meester noemt,
zoals iedereen weet dat de heer Farrère twee genieën
heeft gekend: Louys en Loti, zijn andere meester, deze verering had hem leliker parten kunnen spelen.
Hij heeft sedert lang verklaard dat Psyché het levenswerk van de overledene vertegenwoordigde; dat
Louys er men weet niet goed: zes of twaalf jaar,
aan had gearbeid; dat hij, Farrère, hem zelfs voorgesteld had eraan mee te werken en dat de meester had
geantwoord: „Neen, waarde vriend, wij beiden zullen
nog wel eens samenwerken, maar niet hieraan ..."
Louys was een beminnelik, zich nimmer op de voor
grond dringend en uiterst hoffelik mens, naar het
getuigenis van een ieder die hem van nabij gekend
heeft.
Het is des te pijnliker, gegeven de sympatieke figuur van de schrijver, wanneer men, na een lezing
van deze roman, die hij zelf nooit heeft willen uitgeven, erkennen moet dat hij er wellicht een betere kijk
op had dan zijn vereerder, de heer Farrère. Hetlevenswerk van een groot schrijver is altijd een zeer precair
ding; het is of een monument, of een ontgoocheling.
Psyché lijkt helaas zeer veel op het laatste. Het is het
gegeven van Aphrodite hervat: de grote liefde die haar
bevrediging nauweliks overleeft; maar wat in Aphrodite een groots en wreed karakter had, is hier verbleekt
tot iets treurigs en algemeens. Wij spreken nu over
de inhoud. De stijl is, als altijd bij Louys, onberispelik, de taal van de grootste zuiverheid. De soberheid van zijn syntaxis is er een die, oppervlakkig beschouwd, aan armoede zou kunnen doen denken; in
de meest lyriese passages, bij het grootste élan en als
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de taal bloemrijk wordt, blijft een koelnuchtere smaak
het geheel domineren; zozeer dat wanneer hij, bij de
tweestrijd van zijn heldin, schrijft: Une guerre civile
éclatait dans sa blanche cité intime, men even opschrikt
en de frase overleest. Maar de inhoud is niet rijk genoeg voor de keurige vorm; Psyché en Aimery staan
dichter bij de schrijver misschien dan Chrysis en Demetrios, zij kunnen de vergelijking met deze twee
geen ogenblik doorstaan. Psyché is het gegeven van
Aphrodite overgebracht in onze tijd, en soms onwaarschijnliker geworden, dikwels banaler. Als Demetrios
de vrouw, die hij begeerd heeft, versmaadt, omdat
zij in de droom de zijne is geweest, staat hij voor ons
als de Verbeelding zegevierend over het Vlees. Als
Aimery Jouvelle een week van geluk doorbrengt met
mevrouw Psyché Vanetty op zijn kasteel in Bretagne,
zijn wij getuige van een bonne fortune, niet bewonderenswaardiger, goedbeschouwd, of bedroevender
dan menig ander. Het ontbrekende derde deel met het
al te literaire sterven van Psyché aan het eind, bevat,
zoals de heer Farrère het ons leert kennen, niets opvallend sterks of zelfs onverwachts; het is m.i. zeer
wel mogelik dat Louys het vernietigd heeft om het
anders te schrijven. Aimery bemint Psyché en Psyché
maakt een tweestrijd door alvorens zich aan hem te
geven, dat is het eerste deel; Aimery en Psyché beminnen elkaar, maar het einde dreigt, dat is het twede;
het einde komt, zoals het voorzien werd, dat is het
derde. Zijn grootste intensiteit bereikt de roman in
het twede deel; Louys trouwens heeft erover gedacht
dit boek La Semaine de Printemps te noemen: had hij
onder een dergelijke titel het enkele twede deel, als
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novelle, gegeven, het had ons veel sterker getroffen,
wellicht. Zoals het nu tot ons komt, beantwoordt
Psyché niet aan wat men had kunnen verwachten; het
is verre van een groot boek; het is een door Louys
geschreven, een voortreffelik geschreven, Franse
roman.
2

Aantekeningen naar aanleiding van VAN SCHENDEL' S
MERONA. (D. G. W., jan. '28.)
Het is een onaangenaam iets zijn oordeel uit te
spreken over sommige grote figuren. Het is niet zozeer moeilik, als wel onaangenaam. Men heeft het
gevoel een antipatieke rol te spelen, niet tegenover
anderen, maar tegenover zichzelf, wat heel iets anders
is. Er zijn sommige figuren tegenover wie de minste
bedenking, de minste beperking, eenvoudigweg niet
past. Van Schendel is een van die figuren.
Merona heeft de toon van een kroniek, meer dan
van een roman. Het is een bijna volledige levensgeschiedenis; als wij Merona aan het eind van het boek
verlaten, is hij naar het lichaam in de kracht van zijn
leven, doch naar de geest een oud en wijs man. Maar
hij was eigenlik een oud en wijs kind in het begin; hij
schijnt oud en wijs in zijn liefde, als dienaar en als
edelman. Misschien zeg ik het verkeerd: misschien is
die wijsheid van Merona, die berusting die hem geen
ogenblik verlaat, niets anders dan de discipline, de
zelfbeheersing van een door en door braaf mens. Merona is voortdurend recht en edel; men zou hem hebben willen kennen, men zou met zijn vriendschap
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gelukkig zijn geweest. Maar men moet wel in bizon
omstandigheden verkeren om zonder vermoeie--der
nis zijn levensgeschiedenis te lezen, zelfs wanneer ons
die in de taal van Van Schendel wordt verteld.
Vóór alles dit dus: Merona, als boek, als kunstwerk,
lijkt mij even gaaf als alles wat ons van Van Schendel
kwam; het is de mens Merona die laat mij zeggen:
zo weinig meeslepend is. Hij heeft wellicht alle andere
kwaliteiten. Misschien ook is voor hem dubbel ongelukkig de vergelijking die zich, ons ondanks, opdoet
met zijn voorganger de Zwerver, Tamalone. Het is
moeilik deze vergelijkingen niet te treffen tussen de
figuren van Van Schendel, die ons alle, zonder onderscheid, één ding leren, zij 't ieder naar eigen trant:
de manier zich te schikken in het ongeluk, of in de
afwezigheid van geluk, in dit leven. Van Drogon tot
Merona is het diè berusting, of dat verzet. Verwey
noemt in één adem: Drogon, Tamalone, Reinbern;
maar de eerste is een figuur, de derde een psyche, Tamalone alleen is het een en het ander: een volledig
mens. Merona is dit ook misschien, of bijna; en in al
zijn onkreukbaarheid, zijn berusting a priori en zijn
toewijding, staat hij arm en zielig naast de Zwerver,
die zoveel gebreken had, maar die ons zo oneindig
meer kwelt en bezighoudt, ware het slechts door de
grotere mate van onrust die in hem is.
Maar als men dit van de hoofdpersoon gezegd
heeft, kan men niet anders dan het boek roemen, als
boek. Ik geloof dat Van Schendel tot in de geringste
zinswending gegeven en bereikt heeft, wat hij heeft
willen bereiken en geven. Het is hetzelfde bizondere
ritme, dezelfde zekerheid, het grote vertrouwen ook
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waarmee men onmiddellik gedwongen wordt zich
over te geven reeds na de twee drie eerste zinnen. Het
is, als altijd, en in even grote mate als altijd, het vol
meesterschap in de woordkunst. Sierlikheid,-komen
soberheid, smaak. De drie s-en staan er niet voor de
alliteratie, de woorden komen als vanzelf onder de
pen, bij onze eerste poging een formule te vinden
voor Van Schendel's uitdrukkingswij s. Maar bij ieder
nieuw boek van hem, sedert enige tijd, heeft men het
gevoel, dat men niet van een „gebeurtenis" kan spreken: ie door die rustige zekerheid zelf, die zich nimmer verloochent of faalt, ze door de afwezigheid van
alle mode, die gold bij het verschijnen van zijn eerste
werk en die nu nog geldt, 3 e omdat ieder werk van
hem, vergeleken met wat in Nederland verschijnt,
een gebeurtenis zou kunnen worden genoemd, maar
4e omdat, anderzijds, waar de auteur zich zo weinig
vernieuwt, men nog steeds niet
zoals men zou
willen
spreken kan van een gebeurtenis in het
eigen werk; tegenover zichzelf. Het is een beperking,
maar een beperking door bewondering ingegeven.
Want bewonderenswaardig is Van Schendel voor
alles, en alles ten spijt. Hij blijft wat hij immer was:
een der eerste instinkten die zich verzetten tegen de
zes adjektieven als zijnde uitdrukkingsvoller dan één;
en dit is voor de geschiedenis onzer letteren wellicht
zijn grootste waarde. Men zal misschien schrijven, in
een literatuurgeschiedenis van omstreeks 2000: „Het
behoud van het Nederlandse proza in die en die jaren
hebben wij aan Arthur van Schendel te danken." Men
is geneigd, als het leed geleden is, zoiets te vergeten:
de buitengewone smaak en de sterke persoonlikheid
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van de beginner die zonder agressiviteit zijn zuivere
beheerste woordkunst brengt, terwijl ieder beroemd
man naast hem zich beijvert onder toejuichingen de
taal te verknoeien. En voor velen heeft hij daarenboven de grote verdienste zich in andere dingen te ver meien dan de onduldbare speldeprikken van het burgerlik bestaan.
Als daar niet was de volmaakte schepping, en die
Van Schendel tot dusver niet heeft weten te overtreffen: Tamalone, men zou om die perfektie van
schrijfwijze kunnen geloven dat Van Schendel's
kracht ligt in het verhaal, meer nog dan in de karaktertekening. Zijn eerste bundel verhalen (zonder Blidmonde) is naast Tamalone en hier doet zich de ver
niet op — zonder twijfel zijn meesterwerk.-gelijkn
Het enige wat men ermee zou kunnen vergelijken, is
misschien het beste uit Andersen, en de vergelijking
zou in het voordeel van Van Schendel uitvallen, uit
een oogpunt beschouwd van kunst. Een verhaal als
Manseb /n is een summum, in heel het genre, en voor
alle landen. Als de twede bundel verhalen, Blanke
Gestalten, minder is, komt dit dunkt mij, doordat men
feitelik te doen heeft met een reeks figuren. De vrouwenfiguren van Van Schendel zijn zeer schoon, maar
hebben iets : een te grote onbewogenheid in het
schone misschien, een te gladde idealisering, die mi j
denken doet aan de prae-Rafaëlieten, aan Burne- Jones, Rossetti en Leighton, meer dan aan Botticelli.
Zijn warmste vrouwenfiguur is wellicht Dianora
uit Der Liefde Bloesems, maar in deze roman treft
mij weer dat het eerste deel, waarin de vertelling
domineert, de lezer meer boeit en bekoort dan het
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twede, waarin de karaktertekening zich verscherpt.
Een boek dat in het werk , van Van Schendel een
eigen plaats inneemt is Pandorra, ware het slechts
als zijn krachtigste poging, tot dusver, om zich
te vernieuwen. En wederom, het valt dubbel te
betreuren wanneer een Van Schendel daar niet in
slaagt, omdat hij, zoals hij is, reeds behoort tot de
zeer weinige Nederlandse prozaschrijvers er zijn
er van i8 8o tot nu misschien twee of drie die men
zonder schroom naast de beste buitenlanders zou
kunnen plaatsen; omdat hij, ware hij even veelzijdig
mens als meester in de kunst, eenvoudigweg tot de
allergrootsten zou behoren.
... Maar laat ons niet vergeten dat Van Schendel
in Nederland ondanks alle waardering de zeer
grote plaats nog niet inneemt, de zeer biiondere plaats
die hem toekomt en die men hem, fatalerwij s, vroeger
of later geven zal. Van Schendel is een voorbeeld: de
verpersoonlikte beheersing en smaak. Hij was het
in een tijd waarin ieder schrijver die eigenschappen
scheen te hebben vergeten: hij is het dus voor altijd.
Men zal hem citeren als de volmaakste vertegenwoordiger van het genre dat een tegenwicht vormt
tegen de overdonderende wansmaak en de bekroonde
onleesbaarheid. Het is de triomf van de heer in onberispelike dracht maar zonder ketelmuziek aan de
horlogeketting of een juwelierswinkel aan de vingers, van de man die spreekt op rustige toon, met
klankvolle stem en zonder één wijd gebaar. Er zijn
er waarlik zo veel niet die het zich kunnen veroorloven. Ii n y a qu'une grande dine qui ose avoir un style
simple, zei Stendhal.
6z
.

3
Brussel, Nieuwjaar 1928.
Ik geloof niet aan de Duivel, maar ik geloof aan de
Winter. Ik zou die frase niet genoeg kunnen herhalen,
zij lijkt mij een vondst. Men moet de arme eendjes
zien op de bevroren vijvers van Ixelles; het is geen
pretje zo'n vogel te zijn, 's winters, in Europa. De
hele maand December heb ik opgesloten gezeten; Gr.
heeft mij veel Hollandse boeken geleend, ik ontdek
door zijn schuld de halve Nederlandse literatuur.
Vnl. opgemerkt Zuid-Zuid-West door Albert Helman. Deze zeer jonge man (twee-, drie-en-twintig
jaar, zei mij Gr.) maakt deel uit van De Gemeenschap.
Ik vind het jammer; vreemd, hier vind ik het opeens
jammer. Komt het doordat ik, alvorens dit proza te
lezen, dat zo zuiver en rustig en toch zo jong en levend

is, eerst het op het titelblad getekende portret van de
schrijver heb bekeken? Het is volstrekt niet onmogelik; de eerlike lezer moet erkennen dat dergelijke
bijkomstigheden wel degelik hun invloed hebben.
Niet om een prul een meesterwerk te doen schijnen,
zelfs niet een geslaagd werk, maar om iets dat ons
sympatiek is, sympatieker te doen zijn. En deze Albert
Helman, zoals dit boek, door zijn proza en door dat
portret op het titelblad, mij hem doet kennen, is mij
bepaald sympatiek en ik moet misschien erbij zeggen: helaas. Ik had liefst met al die ,,Gemeenschaps"mensen, die „Roeping"-voelenden, die tot „opbouwen"-geroepenen en die andere „Pogers" van soortgelijke dingen ook voor mijn eigen gevoel volstrekt niets uit te staan. Ik zou ze, buiten alle ver63

dere beschouwingen om, kollektief en en-détail, de
zin willen toedienen mij eens door mijn vriend de
Spaanse schilder Creixams voor de Brusselse kunst
toevertrouwd: Tu leur diras que to-handelr
m'as vu et que je t'ai prié de leur dire que je les emm...
toes. Het is dom-kategories of kategories dom,
maar als het welgemeend is, is het bizonder prettig
voor degeen die het zeggen kan.
Ik moet erkennen dat het jonge, aardige gezicht
van deze Helman het mij moeilik maakt hem zo maar,
met één beweging, bij de gebrilde, geestloze gezichten van het merendeel der vrome jongelingen bij wie
hij dan toch behoort, terug te schuiven. Als ik een
gezicht zie als dat van bijv. Wies Moens, dan hoef ik
de man eigenlik niet meer te lezen, dan weet ik dat ik
dat gezicht voortdurend in de regels die volgen, terug
zal vinden. Welja, het samengaan tussen vorm en
inhoud zal hier toch ook nog wel van kracht zijn? ik
voor mij tenminste heb ze bij alle door mij genomen
proeven bewezen bevonden. ik heb laatst het portret
gezien van een jong overleden auteur uit deze zelfde
groep in een rouwrand stond het en, de
bekentenis moet mij van het hart: toen ik dat gezicht
zag, met die akelige stekende oogjes achter dat brilletje, met die onaangename plooi van de lippen, met
die sprietige halfgekamde haren, en met die ongezonde kleur van het geheel, toen was ik er zowaar niet
ver van af om tot mijzelf te zeggen: „Goed maar dat
die man zo jong gestorven is." Zozeer voelde ik er
vooruit de casuïst in, de vicaire aux pieds sales.*) Een
*) Het zijn wsch. ontboezemingen als deze die mij in de
ogen van de heer Marsman hebben onderscheiden als een
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beetje verder stond een stuk van zijn hand, een studie,
of fragmenten uit een studie, over Baudelaire. Een
opeenstapeling van geurm en dikdoenerij, met natuurlik, de afwezigheid van één klare regel, één regel
die werkelik iets, laat staan iets nieuws, zei. De toon
van de oudgeworden portierster die haar verloren
regels beweent. En goede God! (daar roep ik hem ook
aan) dat over die arme Baudelaire! Once Baudelaire,
zoals die mannetjes zeggen. Een trieste paskwil: de
lugubere reklame voor de „zielen-in-nood", die Merde
a Dieu! zeggen als Rimbaud, of als Baudelaire: Le
simple contact d'un curé souillon suff it pour me rendre athée
maar die dat eigenlik, zeggen zij, altijd heel anders
hebben bedoeld, dat spreekt. Een eigenaardig genoegen toch, een dode te kastveren. Villon stak een priester overhoop en heeft priesters bestolen, maar hij
schreef voor zijn moeder de ballade om Onze-LieveVrouwe te bidden. Wel te verstaan, Villon, zijnde een
groot dichter, was een groot katoliek dichter. De
Duitsers hadden er ook zo'n handje van om alles wat
groot was Duits te heten: Jezus, zeiden zij, en ook
Napoleon, was eigenlik een Duitser. Maar Claude Le
Petit, die ook een priester doodsloeg het doodslaan
van een priester lijkt mij overigens erg vormend voor
een dichter zou die dat ook hebben gedaan uit een
te groot en onbevredigd verlangen naar God? Helaas,
„hondse en moerassige geest ". Reden te meer dus om ze te
behouden. En overigens, zoals een van mijn vrienden zei:
„Ik ben eigenlik tégen het schrijven van zulke dingen, omdat
ik nu eenmaal vóór het behoud ben van het mensenras, maar
als ze eenmaal geschreven zijn, kan men ze beter laten staan,
omdat er toch altijd een kern van waarheid in zit".
65

de heren kennen zo'n Claude Le Petit niet, die geen
groot dichter was, van wie op school niet gesproken
wordt en die 22 jaar oud was toen hij door de jezuieten werd verbrand. Verbrand, nadat hem de rechterpols was afgerukt, wel te verstaan; in die tijd waren
de jezuie**ten minder jezuiet dan nu en maakten geen
reklame voor „zielen -in-nood ". Zij verkregen dan
ook niet dit moet men toegeven de heerlike en
algemeen gewaardeerde uitkomsten van goed overwogen en kommerciële twijfel, zoals wij die nu
vinden in de dichtbundels van bijv. de heer Van de
Voorde.
Ik lees deze regels over en ik denk: ze zullen mis schien nooit gepubliceerd worden, of zoal gepubliceerd, dan in een beperkt aantal exemplaren, maar als
zij eens een van die vrome jongelingen onder de ogen
kwamen? Misschien zou het mannetje geloven dat ik
ook een soort „ziel -in-nood" ben. En ach, mijn
lieve mijnheertje, heus niet, heus niet, wat ik u bidden mag! Ik ben trouwens misschien wel gelovig (of
voor het minst bijgelovig), op mijn manier; ik heb
niets tegen God, die mij door mijn ouders voorgehouden werd, zo goed misschien als u: ik kan die
God zelfs als ik tracht hem van zover mogelik te
beschouwen en natuurlik zo oneerbiedig mogelik
niet anders dan sympatiek vinden, en soms, zoals hij
ons door de schrijver van het boek job of in de Eureka
van Edgar Poe wordt voorgesteld, op twee gehéél
verschillende wijzen toch, zelfs ontzaglik. Maar het
is uw voortdurend gezanik, uw overtuigd of mis
niet eens overtuigd, maar staag aangehouden-schien
gepraat over hem, dat mij zeeziek maakt. Het zijn ook
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alle baantjes waarmee u hem belast die mij in de lach
doen schieten. De idiootste oude litanieën, waarin
men de i oo i metamorfozen van de weerloze moeder maagd opsomt, zouden niets zijn bij het lijstje dat
men zou kunnen opmaken van de baantjes waarmee
door de moderne katolieke dichters hun God wordt
bedeeld. God is de visser, de jager, de lamp, de berg,
de stoomwals, de drooglijn, de oceaan, de haven, de
boot en de scheepskapitein, de scheepsdokterzelfs, bij
gelegenheden. De enkele nederdaling van de Heilige
Geest als de duif is er een flauw bakerpraatje bij, goed
voor onze jeugd, voor de tijd waarin wij zelf nog geen
bakerpraatjes konden verzinnen. Maar nu! ... Men
heeft, geloof ik, alleen nog maar niet geschreven:
„God is de bordeelhouder van dit ondermaanse."
Het zou misschien ook te veel in de kijker gelopen
zijn zulke wóórden! maar overigens: wat een
zuiver en suggestief bééld .. .
Onze stoutmoedigheid verzoent alles met alles en
trouwens, zolang wij maar op alles onze kokarde
kunnen prikken: God Boven! Als men dan nog wat te
reklameren heeft maar neen, de goegemeente die
er niets van begrijpt, die er niets van begrijpen zal,
maar die vroeger ook nooit begrepen heeft (tot ons
aller meerdere zielerust) de goegemeente heeft de
kokarde gezien en koopt al. Als wij God op de sak sofoon laten spelen of de charleston dansen, dan bewij st dat: ie onze goede bedoeling, en 2e: onze originaliteit. Een modern dichter, ziet u, maar... een
modern katoliek dichter. 0, dat is lief van de jongen,
en wat kost zijn boekje? En als 't boekje dan niet te
duur is ... Het is plat uitgedrukt, misschien, maar
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het was verduiveld plat overdacht ook, voor ieder
die zich niet laat bedriegen door de „kombinatie", even plat als de vrees voor straf waar Multatuli het
zo dikwels over had en de loge in de hemel.
En nu, Albert Helman, om na deze lange uitwij ding
op Zuid-Zuid-Vest terug te komen: deze overigens zo
aardige jonge Helman, die zo'n aardig boek van
jeugdherinneringen en lokale kleur zou hebben ge
hier en daar blijken van een aardige frisse-gevn,mt
kijk op leven en mensen hij heeft het natuurlik
nodig gevonden om, ten gerieve van zijn Gemeen
hier en daar de Gemeenschaps-God-schapvriend,
door zijn helder proza te jassen. Moge God, de werkelike God, als hij bestaat, het hem vergeven. Want,
ach Heer, wees billik, en erken, dat, alles welbeschouwd, deze Helman u niet zo verveeld heeft nog niet zoi als de meeste van die andere vrome
jongelingen. Hij draagt ook nog geen bril, Heer, en
lijkt nog helemaal niet op een krokodil of een suffragette. Misschien wie weet? als er een wonder
gebeurt, als zijn gezonde natuur hem de baas wordt,
komt hij er nog eens toe U geheel met rust te laten.
En het pijnlikste van dit alles is wel als men bedenkt
dat deze hele richting, deze hele wederopleving van
vroomheid, in wezen een weerzinwekkende naäperij
is, een bewust of onbewust berekende wending na
het „uitgewoed hebbende materialisme"; dat zij,
prakties gesproken, een soort slimheid is, en van op
zekere afstand beoordeeld, een bête reaktie.
**
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De bekende jeugdoverdrijving intussen kan bij een
vrome jongeling grappige vormen aannemen, en
ook hiervoor zou ik bij Helman een voorbeeld kunnen vinden. Hij schrijft ergens deze enormiteit dat hij
veel van het leven houdt, bijna r ooveel als van de Dood.
Een dergelijke leugen zij beter de Paus of de Generaal
van het Leger des Heils overgelaten. Ik zeg „leugen",
voor het geval het iets te betekenen zou hebben, maar
het kan beter holle retoriek worden genoemd, een
volkomen nietszeggend staartje van het eerste deel
van de zin waarin de z 3 j arige Helman iets zegt wat hij
wèl meent,waarschijnlik, wat tenminste natuurlik zou
zijn, indien hij het meende. Dit pluimstaartje behoort
ook kenmerkend tot wat door de algemeen ontwikkelde lezer vlotweg als dichterlike schoonheid wordt
aanvaard. In werkelikheid adresseert zij zich op direkte wijze alleen tot het rapalje dat geregeld de kerk
bezoekt, de medeburger besteelt en bijgevolg geen
tijd vindt om te denken aan de Dood.

2 januari.
Paul v. O. schrijft mij, naar aanleiding van deze
kwestie: Je hebt het tegen de ka-tolieke op^ettelikLheid en dat
is goed. Maar heb jij wel helemaal gelj en is Rimbaud,
langs geen en/çele tijde, een myrtikur? — Op deze vraag
zou ik moeten antwoorden: Natuurlik is bij Rimbaud
zowel als bij Baudelaire een zeker mysticisme (ontaard, zegt iemand hardop) aan te wijzen. Maar zoiets
doet mij altijd denken aan het verhaal van de man die
zo erg laf was dat hij op het slagveld aangekomen
69

blindelings naar voren stormde en uit razende lafheid
dertig vijanden doodsloeg. Iemand zou met even veel
recht een scherpzinnige studie kunnen wijden aan de
„ontaarde" erotiek in Gezelle of in Ruusbroec; en
Jeanne d'Arc, de heilige Theresia, Hadewych, en de
kleine Trees van Lisieux waren „ontaarde" minnares sen. De ouden hadden een subtiele blik toen zij in
Satan een gewezen aartsengel ontdekten. En katolieker dan de katolieken, mogen wij trouwens, gezien
God's oneindige barmhartigheid, nog altijd op eerherstel voor Satan hopen, het is een kwestie die
uiteraard meer van Satan afhangt dan van de goede
God. Maar dààr zit het hem juist in: en de onwil, of
de staat, van de patient maakt het geteoretiseer over
zijn ziekte zo ijdel en krachteloos.

4
Eind januari '28.
Ik stel mij graag voor dat Pedanticus bij mij op
bezoek komt en voor mijn boekenkast gaat staan om
de inhoud te keuren. Hij zou de wenkbrauwen fronsen of zich op de lippen bijten bij het zien van al mijn
erotieken, en dan zou hij, met een vinger naar de
eerste delen van de eerste plank zeggen: Het Boek
]ob, wat doet dat hier? Het Hooglied, De Prediker, en de
Evangeliën? wat gaat dat slecht samen met het grootste
deel van de rest ..
En ik zou zeggen: Het is mogelik, maar het

staat er toch heus niet voor de deftigheid. Ik houd
van job, ten eerste om de figuur van Job de opstandige, van Job die God daagt zijn onrechtvaardig 70

held te verklaren. En dan van God zelf, van God zoals hij zich hier leert kennen, te trots om één verklaring aan Job te geven, met zekere slimheid Job op
zijn beurt dagend het onverklaarbare te verklaren
(maar natuurlik, dit is een slimheid van de auteur, hoe
had de auteur, God sprekend opvoerend, ik vraag u,
zich anders kunnen redden?) maar geweldig als hij
met één woord de mond snoert aan Job's brave vrienden: „Hou jullie je suikerwater maar voor je, Job
heeft geblasfemeerd, maar hij heeft het gedaan in alle
oprechtheid en hij is mij lief; jullie praatjes kan ik
best niet gebruiken!" Dat is mannentaal van God; dat
heeft om de dood geen kleuter geschreven, geen
Wies Moens en geen mannetje van een ,,Gemeenschap". Het komt niet te pas zo over God te spreken,
zégt u? Ik zou willen weten waarom niet. Als ik
mannentaal zeg, bedoel ik: het beste wat een man te
zeggen weet; het hoogste wat een Socrates, een Shakespeare te zeggen wist, was in laatste instantie mannentaal; de schrijver van Het Boek ]ob was een man;
als hij God sprekend opvoert en het summum geeft
van zijn kunnen, geeft hij het summum van wat een
man geven kan. Spreken als God is reinweg een onmogelikheid; in het hoogste gedeelte van het hoogste
geschrift van de wereld geeft het hoogste genie niet
het flauwste idee van God's denken of van God's taal.
(Ik tracht met u mee te gaan, voelt u, en mij God voor
te stellen als een summum van menselike kwaliteiten,
alles ongelooflik sterk vergroot: wij gaan van de mens
uit, van het „schilfertje Godheid".) Jezus is er waarschijnlik het dichtste bij geweest, door de grote intensiteit van zijn genie gepaard aan zijn opperste een71

voud: trouwens, als de geest in zo hoge regionen
komt, is de eenvoud eenvoudigweg het enige middel
voor de geest om niet met zichzelf verstoppertje te
spelen. De ogenblikken waarin Jezus en Socrates het
grootst zijn, zijn die waarin zij het verst mogelik
verwijderd zijn van de Delphiese Sybille. Maar ik
spreek al over Jezus terwijl wij nog zijn bij Job .. .
Nu, Job dan is prachtig in zijn beledigde deugd, en
God is prachtig in het karakter dat de dichter hem
geeft, en de vrienden van Job zijn prachtig in hun
zelfgenoegzaam gefilosofeer; zij zijn de illustratie
avant la lettre van La Rochefoucauld's maxime dat
in het ongeluk van onze beste vrienden iets is dat
ons niet algeheel mishaagt. Men proeft het in hun
woorden, Job proeft het en hij is de dupe niet van hun
goede raad. Die vrienden, die de partij van een onbekende God opnemen tegen hun goede vriend Job,
en die achteraf door God zo kategories worden bedankt, het is een heerlikheid, als situering; maar het is
een andere heerlikheid hen te horen praten, zoveel zangen achtereen.De kommentatoren van God zijn toch
zelden gelukkig geweest... Het tussenvoegsel met
de ononderbroken diskoersen van Elihu die zoveel
verder schijnt dan de drie andere vrienden, en die, als
het erop aankomt, precies even weinig zegt, al heeft
hij er driemaal zo lang over gedaan waarde heer, u
zult mij toestaan, hoop ik, op mijn manier van Het
Boek, job te genieten. Ja, en ook de taal is prachtig, zegt u, rotsachtig, gloeiend, rotsen in blakerende
zon? u heeft gelijk, voor zover ik erover oordelen
kan. Het hangt voor ons zo erg veel af van de vertaling, nietwaar? ik heb een paar voor mijn gevoel
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onverdragelike vertalingen onder de ogen gehad;
deze loopt werkelik heel goed, het is die van Renan.
Maar ik heb u feitelik reeds bekend dat de inhoud mij
nog anders treft. Wij hebben zo ieder onze eigen
verborgen pleziertjes, naast onze bewonderingen. Als
ik God en Job voldoende bewonderd heb, geniet ik,
bij een herlezing, van de , vrienden. Goede hemel,
denk ik dan, als daar nu eens, inplaats van die Elihu,
de heer Paul Valéry gestaan had, of de heer Krisjnamoerti, of zijn gouvernante, mevrouw Besant, of de
zoete mevrouw Baker Eddy die de sleutel gevonden
heeft tot de geschriften, en als een van die personages
nu eens driemaal zo lang had staan peroreren als de
onvermoeibare Elihu het deed wat dan? ja, wat
dan? Helaas, dan had hij nog, na zoveel duizend jaar
beschaving, dan had hij precies even weinig gezegd.
De konstruktie van zijn betoog, de argumentering,
het grof geschut en de lichte kavalerie, het zou allemaal véél geperfektioneerder zijn geweest; heel het
verschil tussen elektries licht en een oliepit; zeker; maar
het zou éven onvoldoende zijn geweest als Elihu's
lichtje om laat ons zeggen: de hiel van God te
beschijnen. Het vragen van Job, zelfs als wij het
woordelik in onze tijd overbrachten, het blijft, wetenschappelik gesproken, de vèrste tocht in dat domein.
U heeft gelijk, neemt u liever Het Hooglied in de
hand, die. vrucht van wellust, een bijna verboden
vrucht, op het laatste nippertje gewettigd. Als men
bedenkt dat de bijbelkenners er zo'n monument bij
hebben opgericht, het Monument der Vervalsing
door Uitleg en Kommentaar van de Bevooroordeelde
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en Geapplikeerde Verstomptheid ... Het valt overigens gemakkelik te begrijpen: want het is verfijnder,
doordringender, in al zijn poëzie, dan menig openlik
eroties geschrift; alleen, ik vraag mij af hoe men vrezen kon dat de goegemeente dat zou voelen, en aan
de andere kant weer, hoe men heeft kunnen hopen
dat het voor enkele naturen geheim zou blijven? Men
kan beter paarlen voor de zwijnen werpen, dan ze
moeizaam voor ze verbergen.
Waarom ik de Prediker heb, vraagt u? Omdat
hij de eerste is van het trio dat voor mijn gevoel op de
edelste, de moedigste, de berustendste manier tevens,
gesproken heeft over de Dood. Over het Leven, met
onafgebroken de Dood voor ogen. Omar Khayyam
is de twede, maar het wil mij voorkomen dat zijn
stervensangst groter was en zijn glimlach geforceerder dan die van Kohelet, als hij zo heette. Laat Jezus
de grootste trooster geweest zijn, laat hem de weldaad
op zijn aktief zetten van de schoonste droom gebracht
te hebben aan de vertwijfelenden en beproefden, laat
hem de Geneesheer zijn; bij Kohelet en Khayyam
hebben wij de bewondering die ons overmeestert
voor de man die, ieder verdovingsmiddel afwijzend,
met een glimlach naar de operatietafel gaat, en die de
lange operatie door ternauwernood zijn goed humeur
verliest. De derde was minder speels, en trouwens,
zijn leven was moeiliker, hij was geen koning van
Israël en geen geleerde onder de Perziese zon, hij was
dief, pooier, en zo goed als moordenaar, maar hij had
een godsdienstige opvoeding gehad; ik spreek over
Villon. Villon over liefde en dood, het is de enige die
bij een volmaakte beheersing, een smaak die zich
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oneindig mindere malen vergist dan die van de heer
Paul Valéry alweer, over wiens grote smaak iedereen
het schijnt eens te zijn, die bij dat alles ons te tref
weet zoals wij ons soms laten treffen, in de ogen -fen
waarin wij argeloos mens zijn, vermoeid en-bliken
wars van literatuur, door een sentimenteel en kunsteloos straatlied. Maar u bekijkt de Evangeliën.
Ja, Jezus, nietwaar, het portret van Jezus, min
of meer vervalst, of als u wilt: verbasterd, door die
vier heren ... Het is wonderbaarlik, zoveel als er van
is overgebleven. Het is toch jammer ook, omdat nu
telkens iemand er een nieuw portret aan meent te
moeten toevoegen. Tot zelfs de heer Barbusse heeft
zin Jezus gezien en wil vechten voor zin Jezus.
Waarom ook niet? ik zou soms willen vechten voor
de mijne. Ik zie hem soms heel duidelik: niet geleerd,
maar geniaal, dat heeft men hem dan ook niet vergeven, vol wilskracht, of neen, vol gloed, de gloed
van het genie, nietwaar? de gloed en de overtuiging
van het beheerste genie; een droom, wil geworden.
Man van aktie ook, maar de politiek misprijzend
want anders, anders zou hij er de moed niet toe hebben
gehad; wat ondenkbaar is, gegeven zijn einde. Neen,
hij moet voor de politiek niet meer dan een treurig
glimlachje hebben overgehad. Man van aktie niettemin, in zijn wereld, onder zin mensen, in de eerste
plaats de twaalf die hij als Diogenes gezocht, en in
tegenstelling met het komediespel van Diogenes,
gevonden had. Los van zijn familie, los van die
banden: de knellendste; los van de vrouw ook,
om dezelfde redenen, dunkt mij, evenzeer, altans,
als terwille van de kuisheid: de komplikaties van
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de faktor vrouw in het leven van een man
het voorbeeld van Antipas was daar, de ledepop
van Herodiade. Man van aktie, want stichter van
een godsdienst; energiek, want steeds voortgestuwd
door het branden in hem; en in niets gelijkend
op een priester, op een vakman in het geloof. De
tegenstander van de hogepriesters, van de „wereld"
en van het weldenkend burgerdom; zijn meesterschap in de ironie, zegt Renan, was volkomen. Renan
heeft prachtige bladzijden over Jezus geschreven
(al zijn zij dan verouderd en „romantjes" zegt men)
naast enkele betreurenswaardige; men vraagt zich
bijv. af hoe deze man van smaak ertoe is kunnen komen de boerenbedriegerij te veronderstellen (die buiten
Jezus' medeweten plaats had, schijnt hij te willen
zeggen) van de wederopstanding van Lazarus. Lazarus en zijn zusters hadden de Meester een dienst willen bewijzen en dus, zonder hem erin te kennen...
de stoutmoedigheid van de ontdekkingsreiziger
heeft hem hier parten gespeeld. De Wonderdoener is
trouwens het zwakste punt in de overlevering van
Jezus, en Sade, die dikwels mijn bewondering heeft,
wordt mij hatelik als hij met onovertrefbare platheid
daarover spreekt: it ne faut que deux chosen pour accréditer
un prétendu miracle, un bilteleur et des femmelettes.Maar
pardon, ik vergat u haast, het komt niet te pas u over
Sade te spreken, u kent hem natuurlik uit een verhandeling over erotomanie. Om op de Evangeliën terug te
komen; ja, tot mijn eigen verwondering soms, ik kan
ze lezen, en ik heb ze altijd kunnen lezen, en het allergekste voor u is misschien, dat ik ze nooit zo erg
duister heb gevonden. Waar de woorden onnauw76

keurig opgetekend zijn, of verkeerd vertaald, daar
blijft immers altijd de gloed nietwaar? die gloed van
het genie alweer, die ook de voornaamste verklaring
is van het niet algeheel verknoeien van het portret
en de toon van Jezus in deze geschriften. Integendeel,
Jezus is voor mij een der grootste bewijzen dat men,
als men werkelik iets te zeggen heeft, het doen kan in
klare taal; hij gaat recht op de man af, omdat hij iets
te zèggen had; als hij bloemrijk wordt geeft hij illustratie, en illustratie drukt wederom iets uit. Terwijl
het lyrisme van de kerkvaders, zelfs van een Augustinus, dikwels niet meer is dan de zware randversiering van vrijwel lege pagina's.
**
Pedanticus is heengegaan. Ik zou nog meer tot hem

hebben willen spreken maar werd moe bij zijn onbegrijpen. (Zo stelde ik mij voor.) Ik heb de rest van de
avond doorgebracht met het lezen van een bundel
jeugdpoëzie van een in de oorlog gevallen, zeer
jonge man: Jean de la Ville de Mirmont. Het is weer
zo helemaal niet sterk, als men te goed zoekt, en zo
helemaal beminnelik, bij momenten:
Insouciant bigin qu'obstiné Je suis doux comme Robespierre, Etje voudrais guillotines Ceux dont la tête
m'exaspère.
Car dans le monde j'ai souffert, Plus que la chose n'est
eermise, Des gees grossiers, des mots amers, Et de
l'éternelle Bêtise.
Als het geen poëzie is-, is het een epigraaf.
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FRAGMENT VAN EEN NIET VERZONDEN BRIEF AAN P.V.O.

... Ik heb gisteravond geworsteld met De Anatomische Les van Marsman. Het is weer om te rillen
zo gewichtig. Een dergelijke toon is door iedereen
aan te slaan die zich twee maanden lang met overtuiging aan de ondeugd overgeeft: eest simplement
une habitude à prendre. Marsman is vol talent en ook
als kritikus dikwels intelligent, maar zijn krities jargon
maakt mij van hem afkerig; ik moet erdoorheen bijten
om te kunnen slikken wat erin opgesloten zit, terwijl
het bedoeld is als een heerlikheid op zichzelf. Het is
een treurig soort literator, dat zich bij deze taal voelt
zwijmelen de lach, de glimlach zijn ten enemale
veroordeeld als laag-bij -de-gronds en „gemakkelik";
de dichter is de man die zwoegt, en als-i in proza
spreekt, zal-i orakelen. Sedert Valéry verklaard heeft
dat hij alles wantrouwde wat hem gemakkelik afging...
(Alsof Apollinaire, die een wijsje floot bij het verzen
schrijven, niet, onder ons gezegd, een oneindig groter dichter was, niet oneindig meer ras vertoonde, in
één woord, dan enige Valéry's bijeen, maar soit!) En ik
zou er misschien nog zo veel niet op tegen hebben als
het resultaat ook tot in zijn kern dat estetiese zwoegen
beloonde. Maar wat Marsman bijv. over Marnix
Gij sen zegt als je daarin de literaire humbug wegcijfert en de vervloekte manie om een dichter als een
wereldwonder voor te stellen en over een dichtregel
te spreken als over een wagenlading verrassingen als je de goedkope en gemakkelike boerenbedriegerij
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van zijn orakeltoontje schrapt, dan zegt hij feitelik
twee of drie doodgewone, min of meer juiste dingen.
Even onbelangrijk vind ik het stukje over Van Schagen. Dergelijke gruwelfik zorgvuldig gekomponeerde
kritiekjes een man waar iets meer in zit dan een
literator, een man met het grootste, het fijnste begrip
toch van literatuur en leven, een Stendhal, veegde er
zijn achterkant aan af. Zoiets is ook gemakkelik ge
zeker, maar geen zier gemakkeliker, wil mij-zegd,
voorkomen, dan de zo speciale woordjes die de heer
Marsman met zoveel toewijding aaneenrijgt.
Ja, je hebt gelijk, die heren weten wat. Ze weten
wel wat. Maar ze weten het nooit behoorlik te vertellen,
ze bederven het altijd door hun grondig bedorven
smaak; ze styleren er zich nog altijd op, de man te zijn
die over Kunst sprekend, het met verdraaide oogballen
doet. En ik vraag mij. af, met een vaarlik éven grote
ernst als die welke zij aan die houdinkjes besteden:
voor wie die verdraaide oogballen, en de rest? Voor
jou? voor mij? of voor de verblufte man die op eigen
voeten nooit één stap in de kunst heeft gedaan en die
er na honderd lezingen nog altijd vóór is gebleven?
Het is het poverste en het onverdragelikste wat ik
ken: dit soort tempelgeheimenissen, dit fakirisme in
de literatuur. Tahra Bey stak naalden door zijn wangen en door zijn voorarmen, dit is, heeft de weten
uitgemaakt, voor ieder mens met ,gezond bloed-schap
zonder enig gevaar en bijna zonder pijn te doen, Tahra Bey heeft altijd geweigerd een naald door zijn
navel gestoken te krijgen, of elders. Het toontje van
Marsman, het is het effekt maken met de naald door
de wangen: de gewone man kan het zo gauw niet, er
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hoort ièts toe, maar dat iets wordt sterk boven zijn
waarde aan de man gebracht, aan de gewone man
voornoemd, wel te verstaan.
De heer Marsman is dichter, in grote mate dichter;
het zou een plezier kunnen zijn iemand met onbedorven smaak over de verzen van de heer Marsman te
horen spreken. De heer Marsman heeft, behalve zijn
dichterstalent, ook enige kritiese gaven, maar zijn
vermogen de brave lezer te overdonderen, is de
verwerpelikste eigenschap van de literator. Er staan
alinea's in zijn boekje, zo smakeloos, zo would-be en
zo pedant, dat ieder behoorlik mens zichzelf verbieden moest ze te begrijpen. „Dàt is nu de taal van de
echte Dichter!" zegt een snobisties publiek. Duizend
intelligenter de eenvoudige man die zegt:,,Ik-mal
drink liever een glas bier." Een dichter zou zich schamen zo te spreken tegen zichzelf, hij heeft er geen
behoefte aan, en als hij er behoefte aan had, zou hij
een zielig dichter zijn; waarom zou hij het dan moeten
doen tegen „de mensen"? Trouwens, je kent de resultaten: Coster over Dostoj evsky, Bruning over Baudelaire, het is zowaar bijna voldoende om iedere lezer
met enige eigen smaak, als hij niet reageert, van Baudelaire en Dostojevsky weg te schrikken.
De heer Marsman heeft kritiese gaven, maar 50
procent minder dan hij zou willen doen geloven. Het
is misschien mijn ongeluk dat ik, met de beste wil van
de wereld, niet langer dan drie bladzijden hem volgen
kan zonder onwillig te worden en ongelovig voor al
wat hij verder te vertellen heeft. Hij weet het ook
werkelik bijna altijd tè goed: als daar niet zijn talent
van dichter was, men zou zeggen: het is het kenmerk.
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van imbeciliteit. Er is maar één waarheid, verklaart hij
bij het begin van een rede, en wie het anders zegt, zegt
het precies en volkomen verkeerd. Die éne waarheid, zoals
je weet, bestaat, en zij is, nietwaar, deze: dat de man
die haar meent te kennen op een andere dan zeer beperkte en individuele wijze, en dit dan nog in aller
allerhoogste, instantie dat die sukkel-latse,of
dan juist zover gekomen is dat zijn weten gelijk staat
met niets weten. Tenslotte speel ik zoiets als Sokrates
uit tegen de literator Marsman. Veronderstellen wij
een even grote mate van intelligentie bij de twee, dan
is een denkend volledig mens altijd een heel stuk
meer waard dan een denkende volledige literator; de
literator Marsman, gedurende zijn lezing over literatuur, zij het op literaire wijze, geen rekening ge
hebbende met enige zeer eenvoudige, zuiver-houden
menselike bevindingen ten opzichte van de waarheid,
zegt het, zijn literaire pedanterie en andere literaire
volkomenheden ten spijt, precies en volkomen verkeerd.
Het spijt mij voor de dichter Marsman wiens talent
voor ons beiden vaststaat, waarom? jij zult het in
tien bladzij den tienmaal vollediger zeggen dan ik, maar
ik geloof dat je niets zult hebben tegen deze kwalifikatie: om een onmiskenbaar dichterlike toon. De
literator Marsman heeft, voor al de apodiktiese uitspraken die hij ons in De Anatomische Les toedient,
één garantie: zijn literaire orakeltoon. Het is lang
niet hetzelfde. Degenen voor wie deze toon voldoende garantie is, laten zich vijf op de tien keer knollen
voor citroenen verkopen; meer valt er waarlik niet
van te zeggen. Het is, op literair gebied overgebracht,
hetzelfde publiek dat gans verbluft naar huis is ge8z

trokken nadat het Tahra Bey „zulke lange naalden"
door zijn wangen had zien steken. *)

r
Brussel, i 5 Maart.
Ik ontvang de drukproeven van al het voorgaande.
Er is bijna geen hoofdstuk waarin ik niet reeds iets
zou willen wijzigen, uitbreiden of verklaren. De besprekingen in De Driehoek zijn mij nu onaangenaam
door hun vooropgezet „moderne" kijk. (Het woord
lijkt mij nu alleen op zijn plaats in de mond van enige
door hun kinderen zwaarbeproefde ouders.) Daar is
ook altijd de kunst -politiek waar men nooit geheel aan
ontkomt. Die stukjes over Houwink en Burssens, ik
zou ongetwijfeld anders geschreven hebben als wij
niet min of meer aan dezelfde .,beweging" hadden
deelgenomen. Mijn bewondering voor Jean l'oiseleur,
passe! maar Cocteau is mij geheel onverschillig geworden. Alleen mijn afkeer van de heer Coster is, zo
mogelik, gegroeid. Die akelig domme heer Coster! die in het Nederlandse proza de opgeschroefde
toon gebracht heeft, door Stendhal zo verfoeid in
Rousseau; maar dan is daar het verschil dat Rousseau
een hartstochtelik levend mens was en de heer Coster
een zielige kamer-etikus. Het zich opblazen van de

*) Ik was, toen ik dit stuk schreef, minder „gewend" aan
Nederl. literatuur dan nu; ik zou mij nu lang niet zo druk
hebben gemaakt, maar mijn reakties waren toèn wsch. zuiverder. En nog dit: de eerste stukken in dit boek (over Novalis, Buchner, etc.) zijn eig. een soort prozagedichten in bijna
zuiver Holstiaans proza; wat ik toen nog niet wist. (1930.)
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heer Coster is, ik bedoel niet naar verhouding, maar
naar den aard, geheel iets anders nog dan het zich
opwinden van Rousseau. De heer Coster is verfoeilik
omdat hij de verpersoonliking is van zekere eigen
altijd gewaardeerd zullen worden door-schapendi
het half- ontwikkeld Nederlands publiek: de dikdoenerij en de afwezigheid van geest. Deze zo etiese man
die toch zo'n verstand heeft van kunst, die altijd op
jacht schijnt naar een levensles, is het orakel bij
uitnemendheid voor een auditorium van schoolmees
halfwijze juffrouwen, m.a.w. alles wat zich-tersn
voor „literaire voorlichting" interesseert in Neder
Ik moet erbij zeggen dat ik niet geloof dat er-land.
één Nederlander zou zijn met werkelike ontwikkeling
en intelligentie, die zich van de geapplikeerde ver stomptheid van de heer Coster geen rekenschap zou
geven, maar zijn procédé is zo volkomen wat men

verlangt, dat de scherperziende enkeling zwijgend ver der gaat. De triomf van de Domheid is eindeloos en de
triomf van de heer Coster, die een „publiek voorlichter" is, waarschijnlik een noodzakelikheid. Maar zo
sterk is het leven van de geest (dat naar alle waar schijnlikheid altijd het énige leven was van de heer
Coster) dat ik, die deze heer nooit heb gehoord of
gezien, hem verafschuw, als had ik tien jaar met hem
opgesloten gezeten in een zeer nauwe kerker, en als
had hij, al die tijd lang, op de erbarmelikste wijze
tegen mij aan gegeurd.
Hfdst. VII. Over Engelse opvattingen. Ik heb bij
Hellens een Amerikaans kunstkritikus ontmoet die
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mij natuurlik weer gezegd heeft dat Poe geen„genius”
was, maar „weird" en .,morbid", dat men in Shakespeare alles vond wat men wilde, dat Hawthorne een
veel serieuzer talent had dan Poe, dat Poe merkbaar
een journalist was(!), en natuurlik dat de Quincey, op
het gebied van „weirdness" veel betere resultaten
had bereikt... (En ook, De Quincey had „a fine
style".) Dit is weer een voorlichter van het publiek;
dit is de man, die in Amerika teruggekeerd, overal
verkondigt dat de beste Franse dichter is: Régnier of
Samain, en de beste schrijver: Ennetóle Frênnce. Het
tegenoverstellen van een De Quincey, die zijn opiumsensaties mooi-wetenschappelik heeft opgetekend,
tegen een Poe die er zuivere kunst van heeft gemaakt,
tegen Poe wiens genialiteit des te verbluffender wordt
wanneer men denkt aan zijn journalistieke loopbaan,
is kenmerkend voor de Anglo-Yankee-mentaliteit: het verschil is minder groot dan de man van Oxford
zou willen doen geloven, altans op het gebied van
kunst, want de kunstkritiekende Amerikaan is negen
op de tien maal Engels georiënteerd. Een Poe is hinderlik voor de soliede mentaliteit van de Engelse
„student of art", zozeer als voor de Amerikaanse; hij
schokt zijn onnozele konceptie van „pure beauty" op
dezelfde manier, en daarmee is voor hem vrijwel
alles gezegd.

Hfdst. IX, het stuk over Vermeulen. Als men meer
kritieken van hem gelezen heeft, ziet men hem beter
voor zich en begrijpt men precies wat men aan hem
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heeft. Het moet een meneer zijn die een beetje op
zichzelf leeft als Hollander in Parijs en die een beetje
korzelig is geworden van al die Franse suksesjes om
hem heen. In de Rotonde of de Dome, waar men immers
zulke interessante beschouwingen over kunst hoort,
volgens hem, vangt hij allicht hier en daar een afgunstig woordje op over het laatste modeboek, en hij
maakt er zich de echo van. Waarom niet? iedereen
leve naar zijn aard, dus ook deze heer Vermeulen. Ik
heb ergens gezegd dat men niet goed wist wat hij met
„ideën" bedoelde ik weet dit nu zeer goed. Sedert
ik gezien heb dat Vermeulen Rostand een groot
dichter vindt en Chantecler een bijna gaaf meesterwerk
is alles volkomen op zijn plaats gezet. De „ideën" van
Vermeulen zijn waarschij nlik verwant aan de „ide ën"
van Rostand, en ik kan voor de rest naar Gide ver
er in zijn Nouveaux Prétextes een kleine-wijzend
verklaring van geeft, in een opstel naar aanleiding
van het sterven van Mendès, van Mendès die over
Rostand schreef: Des idées? it en a dix! it en a cent! it en
a mille! (ik citeer uit het geheugen, maar kan mij
hier hoogstens in de punktuatie vergissen). De
heer Vermeulen houdt niet van de laatste boeken van
Montherlant, waarin M. de wat afgezaagde sodomie
door wat bestialiteit schijnt te willen vervangen; ik
ook niet, omdat, waanlik, of de heer M. Frankrijk
wenst te regenereren met een mengseltje van katolicisme en voetbal, of tegenover een stier de rol van
Pasiphaë wenst te vervullen, alles zich voor mijn gevoel met een dergelijke groteske ernst schijnt te moeten afspelen dat ik mij liever met iets anders bezighoud. Maar waar de heer V. zich weer ten volle
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doet kennen, is als hij de eerste Montherlant, de
moordend vervelende „premier élève de sa classe" zo
erg geweldig au sérieux neemt, en hem, ik weet al
niet meer met wie, met Apollo Citharcedes misschien
wel, vergelijkt. „Dat was tenminste betrouwbaar en
klassiek", zal de heer V. gedacht hebben. Tenzij hij
misschien wèg is geweest van de Prière pour les morts
de Verdun? men kan nooit weten, met de bewonderaars van Chantecler. In ieder geval, de enige keer dat
de heer Vermeulen niet afbreekt maar ons bekent wat
hij dan wel erg mooi vindt, hebben wij vrijwel zijn
geheim. Les Faux-Monnayeurs is een mislukte roman,
dat heeft de heer V. de algemene kritiek (die zich
altijd vergist) niet onaardig naverteld, en als Chantecler een bijna gaaf meesterwerk is, mijnheer Vermeulen, wat is dan, volgens u, een mooie, echt gelukte
roman? Adolphe, zegt u? Dominique? nu, nu, niet
vals spelen, niet zo ver terug; een beetje dichter bij
ons, een beetje zelf kiezen... juist: Le Lys Rouge, van
Anatole France! *)
7
Brussel, eind Maart.
Vandaag, geheel bij toeval, komt mij in handen
*) Ik heb mij vergist en de heer V. kon er onder; hij ontdekte, als meesterwerk van de huidige Franse letteren, het
realistiese romannetje Sans Arne van de grammatikus Thérive.
De held van dit verhaal zou ook een „schavuit" kunnen heten,
maar het is een „schavuit" die in duisternissen lijdt, een sterk
„geurend" exemplaar van de lijdende mensheid en dit
maakt het werk natuurlik serieus en leerzaam, en ècht, en
zo meer, en voor mensen als V. tot een vertrouwd terrein.
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een boekje van de heer Krisjnamoerti, die nog altijd
bezig is zich in de Kristus te ontpoppen, een door de
dames Blavatsky en Besant veredelde Kristus, wel te
verstaan. Dit boekje heet (in Franse vertaling): Le
Royaume du Bonheur; het ziet er natuurlik weer uit of
het bij iedere dentiest in de wachtkamer moest liggen,
en après tout, men heeft dit soort van troost nodig,
juist bij de dentiest, misschien. Die arme heer Krisjnamoerti lijkt mij ook zo kwaad niet; hij heeft braaf
deze opstelletjes in elkaar gezet, onder het oog en de
verheerlikte glimlach van mevrouw Besant. Er stijgt
een zachte geur uit op van anijs en lavendel; en toch
is het niet bestemd voor de armen van geest; de heer
K. vraagt kultuur, zijn lezers moeten zich ontwikkesen, zegt hij, om Hèm te volgen die een-en-al Ontwikkeling is. Goede hemel, men vraagt zich af aan
wèlke sport van de halfbeschaving de volgelingen
van de heer K. zich nu weer moeten optrekken? Er
wordt in dit boekje over „artiesten" gesproken, ongeveer als over de beste leerlingen van het blinden
er staat een voorwoord in, zo wonder--instu.E
heerlik! de heer K. legt ons daarin uit hoe hij, in het
kasteel van Eerde logerende, bij Ommen, geïnspireerd door de prachtige gobelins en de hoge bomen,
zich vanzelf heeft laten vervoeren om over dit ,,eeuwige onderwerp" te praten. Die gobelins?... mij
,dunkt, Jezus had zoveel moois niet nodig. Sokrates
en Epiktetus ook niet. Zij hebben trouwens geen van
drieën geschreven; zouden zij gevreesd hebben zich
in zo'n voorwoord te vergalopperen? Mevrouw Besant trouwens duikt er ook in op en zegt (in de ver-taling): Les lecteurs apprécieront la profonde sagesse, la
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frappante originalité, l'exquise diction de ce petit livre .. .
Hoe zal dat in het Engels hebben geklonken? Ik hoop:
even slijmerig en onbenullig.

In een nummer van Nu lees ik een aanval op Marsman van een proleetje, genaamd Mourik van Meersen.
Met de zuiverste betoogtrant van de Zeedijk (hier en
daar misschien een beetje getemperd terwille van de
fijngevoeligheid der heren Querido en De Jong)
wordt Marsman daarin verteld dat hij niet alleen een
prulkritikus, maar ook een pruldichter is. Als kritikus
zegt die Van Meersen, is Marsman een clown. Het
gaat zowaar mijn kant uit; des te erger voor mij! Men
kan tegen Marsman zijn, omdat omdat men de
dichter Marsman in het „literaire leven" anders zou
willen, omdat „noblesse oblige" (ik spreek voor
Marsman) men kan onmogeli/ aan de kant staan
van het proleetje Van Meersen. Marsman heeft bovendien niets van een clown, evenmin als Coster trouwens of Tahra Bey; het is iets anders. Maar een proleetje
Van Meersen kijkt zo nauw niet als het even scheiden
mag; het maakt zelfs een „werpspies" van een ,,boe
omdat het een ongelukkig twedehands-merang",
woordenboekje bij zich op tafel heeft staan. Men kijkt
niet in een vreemdewoordenboek als men naar een
rijmwoord zoekt, men kijkt erin als men het door een
ander geschreven rijmwoord niet begrijpt en
men leest dan, in een van de schoonste versregels die
in Nederland in de laatste jaren werden geschreven,
het lef vangt de iiel als een boemerang: „het lijf vangt de
88

ziel als een werpspies" en verkondigt dat bijwijze van
aanklacht tegen de dichter Marsman — als men zo'n
proleetje Van Meersen is. Het verwonderlikste is
dat de belezen heer Querido niet beter wist, of, beter
wetend, toch door liet gaan. In de doodgewone Kramer'.r iVoordentolk staat toch reeds: Boemerang, si/,^elvormige houten staaf lang ongeveer o,8 M., die den Austra-

lischen inboorlingen als werptuig dient, en langs een elliptische
baan weer bij den werper kan terug/,eeren indien geen doel
getroffen is.

De „jongeren" hebben op het gescheld van Nu
geantwoord met een vrij verwaterd Anti Schund-pamflet. Men doet beter thuis te blijven als men niet met
scherper tanden bijten kan. Er vallen in deze hele bundel, waaraan vrijwel alle jongeren hebben deelgenomen, twee artikelen aan te wijzen: een vermakelike
toespraak in de volkstoon, getekend E. Michel, en
een venijnig stukje van de „Gemeenschaps"-jongeling Albert Kuyle. Als het erop aankomt de tegen
coûte que coûte, en waar dan ook, te kwetsen,-stander
dan is deze heer Kuyle de kampioen van zijn partij
geweest. Hij is in het strijdgewoel geslopen, gewapend met een inj ektie spuit] e.
**

Bij Gr. nog de eerste aflevering ontdekt van een
ander proletenblaadje, bijna uitsluitend door één man
volgeschreven, vermoedelik een onderwijzer met
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ide ën over kunst. Het heet De Kemphaan en bewijst
ons eens te meer dat kemphanen zelden verstand
hebben van poëzie. Dit vogelsoort dus valt op
zijn beurt Marsman aan en citeert eveneens een voor
hem onbegrijpelik gedicht. (Waarlik, Marsman moet
oneindig meer waard zijn dan de kritikus van De
Anatomische Les!) Ik stel mij voor dat het voor een
buitenstaander met enige smaak, en die nièts van het
werk van Marsman af zou weten, een genot moet
zijn in het artikel van deze „kemphaan" de geciteerde dichtregels te vergelijken met de stommiteiten
eromheen.

IN MEMORIAM PAUL VAN OSTAIJEN. ( D.G.W.,Apr."28)

Alle Nederlandse bladen hebben het ons plotseling
doen weten: het overlijden van de jonge Vlaamse
dichter Paul van Ostaijen, in een klein sanatorium bij
Dinant, in de ouderdom van 32 jaar, en de schoolmeesters, buitenlui en andere beoefenaren van het
„gezond verstand" hebben zich misschien met ver
afgevraagd of die jonggestorven dichter, aan-bazing
wie plotseling zulke lange kolommen, zulke hoge
woorden van waardering werden gewijd, iets anders
kon zijn geweest dan een grappenmaker en een verdachte. Tegenover de ernst van de Dood doet soms
zelfs de Domheid een ogenblik afstand van haar
zelfverzekerdheid en overtuiging.
Paul van Ostaijen is gestorven, op een ogenblik
dat hij vol nieuwe hoop de toekomst tegemoet zag,
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dat hij meende zich met nieuwe krachten aan zijn
werk te kunnen geven. Want, lijnrecht tegen de opvatting van een Dirk Coster in, dat Van Ostaijen na
Het Sienjaal een verkeerde weg zou zijn ingeslagen,
moet ik vooropstellen dat hij juist in de laatste tijd tot
volste persoonlikheid scheen gekomen. Men heeft
gezegd dat hij de eerste, sommigen zeiden: de enige,
expressionist van Vlaanderen was, laat ons verder
gaan en erkennen dat hij bezig was zijn groot en per
soonlik talent te bevestigen in dat z.g. expressionisme
zelf. „De tijd van proefnemen is voor mij voorbij",
zei hij ongeveer twee jaar geleden. Zijn toekomstige
bundel, hoofdzakelik te vormen uit de sedert 1918 in
tijdschriften verspreide gedichten, is zonder enige
twijfel voor de kennis van zijn werk de meest representatieve, en van zijn kunnen het volledigste bewijs.
Wat ons er voornamelik in treft, de po ëtiese kracht
daargelaten, is zijn rusteloze intelligentie, voortdurend gespannen, nimmer over een vorig experiment
tevreden; zozeer dat, bij het publiceren der onuitgegeven gedichten, het voor ons een onmogelikheid
zal zijn uit te maken in hoeverre een gaaf gedicht voor
hem zijn waarde verloren had omdat het probleem
dat hij zich daarin had gesteld door een ander gedicht
bondiger, of zuiverder was opgelost. Hij was over de
kinderachtige vraag: „geregelde of vrije verzen" sedert lang heen; het z.g. modernisme van een Wies
Moens deed hem glimlachen, terwijl Gezelle voor
hem de grootste dichter was van de XIXe eeuw. De
poëzie was voor hem een groot spel, zuiver van ritmen, een muziek van woorden, die noodzakelikerwijs anders klinkt dan de muziek der tonen. Het
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woord heeft zijn eigen mogelikheden, ook muzikaal,
en voor ieder nieuw gedicht stelde Van Ostaijen zich
nieuwe regels. Ik denk aan die verzen uit de enkele
tegenstelling der woorden „Honoloeloe" en Jampelune" geboren, aan die andere waarin een zinsdeel
leitmotiv, een syllabe point d'orgue werd. Dat de
inhoud bij een dergelijke ars poetica verzwakt, en
soms, geheel opzettelik, tot een minimum teruggebracht werd, spreekt bijna vanzelf. Vergiste Van
Ostaijen zich hier? De tijd alleen zal het misschien
uitmaken. Het volmaakte in het genre wordt wellicht
bereikt in die enkele regels waarin het po ëties voelen
en de juistheid van uitdrukking of van beeld samengaan met de zuiverheid, zoals hij zei, van een gramofoon-opname, als in deze twee regels van Apollinaire:
Les souvenirs sont cors de chasse
Dont meurt le bruit parmi le vent...
Doch waarlik, wat doet de metode er toe? Ik wil
mij even verder stellen dan iedere richting en iedere
mode, en het wil mij voorkomen dat een gewoon
maar onbevooroordeeld lezer, ook nu reeds, zonder
enige inspanning genieten kan van een gedicht als
Nachtelike Optocht, als Vlerken, als de Oppervlakkige
Charleston door De Gemeenschap gepubliceerd, als de
Boere-Charleston en het Ali jagerslied uit Avontuur
die, door hun volmaaktheid zelf waarschijnlik, zoveel
provinciale pennen tot parodie verlokten, als die
overal geciteerde Mélopée waarin de oneindige moeheid

(zoals Van Ostaijen mij schreef) niet uitgesproken wordt,
niet geavoueerd, maar alleen weerklinkt.
Hij had zijn volgende bundel willen noemen (met
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lichte ironie): Eerste Boek van Schmoll, een titel die nu
weemoedig stemt, door de belofte erin opgesloten.
Want zonder twijfel zou hij meer, beter, vollediger,
rijker gegeven hebben, en wie weet? van enige excessen zijn teruggekeerd. Zijn oorspronkelikheid, zijn
scherpzinnigheid, zijn zelfkritiek en zijn onrust, zijn
trots ook, zijn tot het bittere en achterdochtige toe
alleen staan, tegenover allen en iedereen, zo het moest,
kortom het hele (en eeuwige) drama van de man die
essentieel verschilt van het vulgus niet alleen, maar
ook van de lichtpunten van het vulgus, alles was
ons een garantie. Want het is aan dit soort van geest,
door de burger met wantrouwen „te gekompliceerd"
genoemd, dat wij iedere uitvinding danken, ook in
de literatuur.
Paul van Ostaij en's laatste dichtwerk, tot een bundel verenigd, is toch meer, veel meer reeds dan een

belofte. Het zal misschien jaren duren eer hij alge meen en naar de volle maat van zijn verdienste zal
worden gewaardeerd, maar het is m.i. onmogelik
dat de geschiedschrijver onzer letteren voortaan zal
kunnen rekenen buiten deze Aanwinst, en deze Figuur.
**
Gistoux, 22 April.
Er zou aan dat artikel, min of meer tendenzieus als
bijna ieder publiek geschrift heel wat toe te voegen
zijn (ware 't slechts om er een „studie" van te maken) .
Ik heb er eigenlik niet meer dan één kant van P. v. 0.
in belicht, en ik herinner mij alles wat Oskar Jespers
mij min of meer gedwongen heeft uit te spreken, de
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avond dat hij zijn ms. van De Feesten van Angst en Pijn
bij mij kwam terughalen. Het des Esseintes-raflinement van P. v. 0.; het absoluut bijkomstige ervan; men
kan er niets tegen hebben, maar tot welke excessen
kan het feitelik niet worden doorgedreven? en wanneer nu nog een bepaalde frase in scharlaken moet
uitkomen tegen het violet der omringende frasen, wie
zegt ons dat bij een hogere verfijning dezelfde frase
niet in twee drie kleuren, twee drie bepaalde nuancen
van kleuren zou moeten uitkomen tegen honderd,
tegen duizend bepaalde nuancen van andere kleuren?
Men kan er niets tegen hebben, was mijn slotsom,
mits hetzelfde gedicht, op krantenpapier gedrukt,
in de eenvoudigste vorm, een goed en zuiver gedicht blijft. Mits het raffinement aan het gedicht is
toegevoegd, niet het gedicht aan het raffinement.
Hierbij knikte Oskar Jespers toestemmend met
het hoofd. Hij heeft een uitstekend iets gezegd: „Ik
streef er nu alleen nog maar naar, mijzelf in mijn
werk terug te vinden, want het komt mij voor
dat ik mijzelf meer en meer opzij heb geschoven;
verstopt, misschien, is beter, want het kan toch
niet zijn dat er niets van mij in steken zou." Het
woord is geheel op P. v. O. van toepassing. Hij ook
begon juist zichzelf terug te vinden. Jespers heeft mij
ook gezegd dat hij vroeger zeer dogmaties was (het
kan haast niet anders); maar reeds toen ik hem leerde
kennen was hij het niet bitonder („ik heb liever goed
rechts dan onbenullig links", zei hij toen reeds) en
hij werd het voortdurend minder.
Hij behield alleen in hoge mate het wantrouwen
tegen de medeliterator,. de man, mogeli1 van het an94

dere kamp. Hij beschouwde Burssens en mij als behorende tot jn kamp; hij sprak mij eens van „de
Van Ostaij en- kleuren hoog te houden ". Mij dunkt, ik
kan niet beter doen dan de brief overschrijven die ik
eens naar zijn sanatorium heb moeten verzenden, toen
hij mij bijna ter verantwoording riep over het ver
Minne boven hem, als dichter. Hij wilde-kieznva
aan het beantwoorden van de vragenlijst die ik voor
Avontuur had opgesteld niet meedoen, omdat, zei hij,
met dat antwoord van mij, het hele belang van die
vragenlijst voor hem voorbij was. Hij had zich in mij
vergist en dat was hem voorlopig voldoende. Hij
beschouwde mij als een soort overloper naar het
andere kamp; terwijl er voor mij van geen strijd of
kampen sprake was. Het lange antwoord dat ik mij.
gedrongen voelde hem te schrijven, kostte mij zekere
inspanning: ik vond hem een beetje belachelik, een
beetje onuitstaanbaar, maar tenslotte toch sympatiek.
Had hij die kant van zijn karakter niet gehad, die hij
hier bloot gaf, hij zou nooit de Paul van Ostaijen
zijn geweest die wij zo waardeerden en die zoveel
waardering verdiende, hij zou lauwer en kleiner zijn geweest.
Gaston Burssens zendt mij juist mijn brief, met
P. v. O.'s papieren van Miavoye naar Antwerpen
gekomen; ik neem het slot ervan over:
„ ... Je supporter ben ik het hangt ervan af
tegenover wie. Tegenover de idioten die beweren
dat je raadseltjes opgeeft, poëtiese ruïnes maakt,
enz, je kent het lijstje ja, door dik en dun. Ik
leg ze eenvoudigweg uit dat je j nooit met hun
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verlangens hebt opgehouden, en dat wat je geeft
iets anders is dan dat waar ze over spreken. Goed;
hier staan we dus op een terrein van principen. Nu
wat betreft mijn persoonlike bewondering tegenover
je poëzie, die is niet onverdeeld. D. w. z. ik bewonder
de veelzijdigheid en het sportmanschap waarmee je
telkens weer een nieuw probleem aanvalt en oplost;
maar buiten deze problemenkwestie om zijn er betrekkelik weinig verzen van je die mij direkt treffen.
D. w. z. ik geef mij, als ik een vers van je goed vind,
meestal te veel rekenschap van het waarom ik
bedoel: om welke voorbijgaande, „kultuurhistoriese"
redenen. Zoals Marsman schreef: het zijn geen charlestons, zou ik, als het erom gaat je poëzie volledig te
bewonderen, kunnen zeggen: het zijn geen mélopées.
Maar waar Marsman zich misschien nog plaatst op
een standpunt van modern kritikus, is mijn standpunt dat van de argeloze lezer. Eigenlik heb je dus
niets aan mijn mening. Sommige van je gedichten
treffen mij, door hun knapheid, of vaardigheid, of
wat je het noemen wilt, heen, b.v. de Boere-Charleston; Nachtelite Optocht vind ik bizonder sterk en
Ali jagerslied bizonder geestig; ik bedoel nu dus:
geheel buiten overwegingen van modern of nietmodern kunnen om. Maar daartegenover staan vele
andere gedichten die ik volkomen tegen ieder ander
zou weten te verdedigen, maar die dit moet ik
voor mijzelf toch erkennen? mij in laatste instantie
niets do èn. En wat ik bij Minne zo appreci ëer is
juist dat de formule, of het principe van zijn poëzie,
mij ternauwernood aangaat, maar dat hij me treft,
3 op de 5 keer. Had ik dus ook aan „strijd" ge96

dacht, of was de vragenlijst niet door mijzelf opgesteld om in ons tijdschrift te verschijnen, maar
in een officiëler dito, en - hadden mijn antwoorden
een „kultuurhistories" karakter moeten hebben, ik
zou mij verplicht gezien hebben op de bewuste vraag
te antwoorden: P. v. O.
„Je hebt dikwels gezegd dat ik geen poëet ben, en
ik heb het altijd gaarne aangenomen. Ik ben niet
ongevoelig voor het ritme en de vorm van de poëzie
en geloof dat daarbuiten geen gedicht kan bestaan,
maar, dit eenmaal toegegeven, en als we beginnen te
spreken over de nu-eenmaal-bestaande gedichten, dan
krijg je van mij gaarne heel Toulet cadeau voor het
enkele Le Voyage van Baudelaire, heel Cocteau voor
Le Bateau Ivre van Rimbaud, en de hele surrealistiese
school voor The Ballad of Reading Gaol van Wilde.
Hiermee is dus voor jou eenmaal te meer bewezen
dat het ware gevoel voor wat zuivere poëzie mag
heten bij mij niet aanwezig is? Ook als ik Apollinaire
zo verrukkelik vind, zal het dus wel zijn om andere
dan zuiver po ëtiese redenen, en hetzelfde geldt natuurlik weer voor de Mélopée, Nachtelike Optocht, enz.
„ ... Als je nu maar niet opnieuw gekwetst bent,
en als je nu maar van mijn zeer oprechte en grote
waardering overtuigd kon zijn. Als deze gederalj eerde enquête alleen aanleiding zou zijn geweest tot
ons beider zo grote openhartigheid welaan! dan
hebben wij er altijd dat bij gewonnen ..."

-

Arme P. v. 0.! Iedereen zowat heeft hem nu ontdekt. De manifestaties van de domheid zijn g eva97

rieerd: naast de provinciale redakteur met het nimmer-falend gezond verstand, die op geen enkele uit
terugkomt, staat de belezen konservator die-sprak
zijn hoed afneemt voor alles wat tot het verleden
behoort. Deze domheid is wat minder eerlik en wat
meer vilein.
De dood brengt P. v. O. binnen het bereik van de
heer Cornette en deze heer Cornette (die zo'n verouderend konservator moet zijn) heeft opeens in De Gids
verkondigd dat P. v. O. tenminste P. v. O. was en
geen „literator" maar een beminnelik mens. Hij heeft
hem blijkbaar niet gekend; en waarlik, als P. v. O.
beminnelik wist te zijn, het was toch nimmer tegen
zo'n heer Cornette? Want zo'n heer Cornette brengt
zijn lof aan een P. v. O. om in één adem te kunnen
zeggen dat P. v. O.'s medewerkers tot hem staan als
gewone paljassen tot de Fratellini; alsof het niet
voldoende was dat P. v. O. sterven moest om door
dit soort Cornetten te worden ontdekt: hij die zo
bitter weinig gedaan heeft om zelfs met de FrateJlini
te worden vergeleken, en zeker niets om door dit
soort lof te worden bevuild. Hij hield niet van kon
hun ontdekkinkjes-achteraf wa--servatondi
pens trachten te maken en bijwijze van hulde op de
tombe van een z.g. vriend wateren in de hoop dat
de andere vrienden ongenoegen zullen nemen aan
hun plasje; hij hield ze evenals ik het doe voor
Ubu's quand même, voor zeer komplete sacs-á-merdre. *)
*) Bij nadere beschouwing ben ik hier misschien wat onvoorzichtig geweest, door een opinie van mij (zomaar) voor
die van P. v. 0. te geven. Gaston Burssens wijst mij er dan
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Gistoux, April '28.
Terugkeer hier; het weer is veranderlik en over
het algemeen nog flink koud; wij hebben een paar
sneeuwvlagen gehad; in de tuin doet het denken aan
bloesemregen. Voor de zoveelste maal Job herlezen. Als men op de grootheid van het gegeven is
uitgekeken, hinderen sommige gedeelten door een
te grote naïefheid: er is tenslotte, voor onze mentaliteit, veel belacheliks in de toespraak van Jahwe
tot Job, voornamelik in de slotargumenten: „Ben jij
sterker dan de Behemoth en de Leviathan? Neen? Ik
wel!" vooral als Renan bij Behemoth aaantekent:
nijlpaard, en bij Leviathan: krokodil. Wat het
betoog van Elihu betreft, het wordt tenslotte volkomen onuitstaanbaar. Renan zegt dat Elihu's argu-

menten gegeven de tijd waarin zij werden ingelast
verfijnder zijn dan die der drie andere vrienden;
ik voor mij vind ze met hun herhaalde aankondigingen van: „Luister nu eens goed, nu ga ik het
zeggen", de allerdomste; en zeker is dat zij, in de
geleidelike ontwikkeling van het ensemble, storend
werken en de toespraak van Jahwe vooruitlopen en
verzwakken.
Maar overigens als men deze details voorbijgaat
lijkt mij Het Boek Job niet alleen „de hoogste
uiting der Hebreeuwse wijsbegeerte ", een soort cours
de philosophie uit die tijd, maar ook, in de dramatiese
:

ook op, zeggende: „Ik weet wat P. v. 0. van de heer C. dacht,
want hij heeft het mij gezegd. Hij hield de heer C. voor een
poesjenel."
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uitwerking, in de psychologiese gradatie, een mees
-terwk.Indozalierwjsmntugkeer der argumenten voor en tegen, heeft de dichter,
wat betreft de toon, en de schakeringen daarin, dus
psychologies, zich nimmer vergist. Het rijzen en
dalen van Job's verontwaardiging en de invloeden
die haar veroorzaken, zijn vertwijfeling, drift, zelfvertedering, de vlagen van vermoeienis zelfs daar
alles is van een buitengewone zuiverheid.-tusendor,
De eerste betogen van de vrienden zijn inderdaad
de min of meer superieure troost van wie niet lij den
voor wie lijdt; de eerste antwoorden van Job: die
van de man die lijdt, geprikkeld door de wijsheid
van wie niet lijden. Het gehele gesprek ontrolt zich,
volkomen zuiver, uit Job's eerste uitbarsting tegen
het Ongeluk. Dan komt de troost, en de ergernis.
Telkens voelt Job dat hij te ver gaat; dan zegt hij:
„Waarom letten jullie zo op wat ik zeg? De woorden
van een wanhopige behoren de wind"; maar de
vrienden berispen hem weer met wijze vriendelikheid en als om hen uit te dagen worden zijn
uitbarstingen feller.Dan komt het telkens terugkerende protest: „De mens is niets, God is almachtig! maar
dat Hij rechtvaardig zijn zou, ziedaar wat ik betwijfel,
want ik weet ook dat déze mens altans onschuldig
werd gestraft!"
Dat de dichter van Job een rechter heeft gemaakt,
is haast te veel: het is het rechtvaardige in Job dat
tegen de schijnbare onrechtvaardigheid van de Opperrechter te keer gaat. Hier voelt men de teorie, het
schema. Psychologies gesproken, blasfemeert Job als
opstand tegen de gemakkelike wij sheid van zijn vrienI00

den. .Waarlik, gij zijt de hele wereld en met u zal
de wijsheid uitsterven!" roept hij hen toe, daar waar
hun eigenlike strijd begint. De ergernis van de lijder
is omgeslagen tot hoon; en ook zijn vrienden worden
boos, zij berispen niet meer, zij vallen hem aan. Zij
zeggen niet meer: „Je bent goed; God is rechtvaardig;
alles zal dus weer terecht komen"; zij zeggen: „God
is rechtvaardig; Hij heeft je gestraft; je kunt dus niet
goed zijn!" En dit drijft Job tot het uiterste. Neen,
hij heeft de moed niet te zeggen dat er misschien
geen God zou zijn; zijn hele godvrezende opvoeding belet hem aan die mogelikheid zelfs te denken;
maar hij is bereid de dood te trotseren om te verklaren dat het ongelijk bij hem niet te zoeken is.
Het is een van de prachtigste overgangen van het
gedicht, de woorden: „Maar al had ik gelijk, mijn
eigen mond zou mij veroordelen, al was ik onschuldig, hij zou mij pervers verklaren!" gevolgd door:
„Ik ben onschuldig! ... het leven is mij niets waard!"
Job kent God nog niet als de Vader; hij zegt: „Laat
Hij zijn roede van mij afnemen, dan zou ik kunnen
spreken zonder vrees!" Maar is het niet de voornaamste reden waarom de meeste kinderen in hun
vader geen vriend kunnen zien? Als Jezus, later,
spreekt van zijn Vader, moet men denken aan een
bizondere vader en een bizondere zoon. Ik voor mij
kan mij geen nuance van vrees naast een volkomen
liefde denken (de vrees de ander te kwetsen is eigenlik
geen vrees). Als Job deze cri-du-cceur slaakt heeft
hij lange jaren in vrede met God geleefd; in welke
vrede? en op welke vrees gebaseerd, helaas? men
denkt weer aan hem die sterker is dan het nijlpaard
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en de krokodil... Als God zich eindelik zelf in het
gesprek mengt en Job dwingt zijn nietigheid en
onwetendheid te erkennen, schijnt alles gezegd. Job
weet niets; God zegt niets; Job wordt voor de geleden
ellende schadeloos gesteld. Zijn kinderen zijn dood:
hij krijgt nieuwe kinderen. Zowel hij als zijn vrienden
moeten zich vergenoegen met nooit iets te zullen
weten. Over een vergelding hiernamaals wordt niet
gesproken (in deze tijd strekte de vergelding zich
alleen nog maar uit tot het nageslacht!) Trouwens,
wat het geval Job betreft: hij krijgt zijn vergelding
immers in persoon en op dele wereld; alles was dus
slechts een beproeving.
Het is jammer dat de dichter een beproeving heeft
gesteld, waarbij aan het einde alles terecht komt. En
de beproeving die duurt tot de dood erop volgt? De
kinderen? maar Job had geen kinderen meer; de dood
van zijn kinderen maakte juist een overwegend deel
uit van de beproeving. Het zou een lastig geval zijn
geweest. — Er is ook nog een mysterieuze persoonlikheid die een beetje wordt weggemoffeld: Satan.
De beproeving van Job (dit wist dan toch de dichter,
al heeft Job zelf het nooit geweten) was het gevolg
van een weddenschap tussen God en Satan (aan
Faust zou later de eer te beurt vallen het onderwerp
te zijn van een dergelijke weddenschap). Déze werd
door Satan gewonnen: immers, het ging erom of
Job al dan niet zou blasfemeren. In het vraagstuk
der goddelike rechtvaardigheid wordt de faktor Satan
niet ter sprake gebracht; God wordt voor alles verantwoordelik gesteld. Het was niet meer dan billik,
daar God immers sterker dan Satan heet. Maar wie
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denkt aan de verborgen weddenschappen die het
God belieft met zijn zwakkere tegenstander aan te
gaan? En wie vindt de verborgen reden die God tot
het aangaan van zo'n weddenschap bewogen hebben
kan? Als men goed kijkt, behandelt Het Boei, ]ob
minder het vraagstuk der goddelike rechtvaardigheid
dan dat der beproeving. En er heeft zich voor God
blijkbaar ook een vraagstuk opgedaan: het uithou
gelovige mens. Als-dingsvermoawlik
zodanig heeft Job God's vertrouwen beschaamd;
maar ook dat heeft hij nimmer geweten. Had hij van
zijn latere voorspoed kunnen genieten, hij, Job de
rechtvaardige, als hij geweten had in welke ernstige
aangelegenheid zijn God zich te vergeefs op hem
had vertrouwd? ... De God van dit dichtwerk is in
menig opzicht een zéér edel God.
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CLAUDE EYLAN, L'HÉRITIÉRE DU ROI SALOMON.

(D. G. WI April'28).
Wij kenden de titel van dit boek lang voor het
verscheen, en ofschoon de opsteller van het prospektus zich blijkbaar vergist heeft toen hij Malakka
inplaats van Batavia schreef, wij hebben ons misschien
even laten vangen, en iets van deze histoirepassionnante,
vivante, émouvante verwacht, waarmee les Indes Néerlandaises, ces eerles de la Sonde (de smaragden van
Multatuli waren anders beter) auront enfin trouvé en
France leur roman. Als het u belieft: leur roman. Wij
hopen van niet. Voor Frankrijk, voor Java, en, als
het erop aankomt, voor de heer Eylan.
Een oppervlakkig, onmogelik verhaal, een samenraapsel van uiterlikheden die nog geen avonturen
vormen van het gehalte van een slechte Pierre-roman
Benoit, en daaroverheen wat „couleur locale": een
paar beschrijvinkjes, een paar legenden, een paar
gesprekjes over „toestanden", in een vlot journalistiek stijltje, en ziedaar. Het boek zal goed verkocht
worden, daar twijfel ik niet aan. Laat mij proberen
het hier na te vertellen. Men zou anders, op de titel
afgaande, kunnen denken met een soort Rider
Haggard te doen te hebben, met een eeuwigdurende vrouw die op Java wonen zou inplaats van
in het hartje van Afrika, en daar heeft het toch ook
weer niets van.
Hfdst. i. Een Franse juffrouw, achttien jaar oud,
wier vader zelfmoord heeft gepleegd en die het in
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haar familie nogal hard heeft, wordt door een schatrijke Hollandse oom, Salomon van Swieten, naar
zijn plantages op Java meegevoerd. Hier hebben wij
het trucje van de titel al door, want le roi Salomon,
dat is die oom, niets minder en vooral niets méér.
In hfdst. 2 bevindt Béryl (zo heet de juffrouw) zich
reeds met oom aan boord; hier volgt een vage beschrijving van het gezelschap, waaronder men voor
opmerkt zekere comtesse de Boer een-namelik
vreemde naam voor een comtesse, maar après tout:
„c'était une comtesse belge", zal de heer Eylan heb ben gedacht. Een middelmatig stukje over Port-Said,
over het Suez- kanaal, de Rode Zee, de „verlossing
van Colombo", enz. goed, Béryl komt in Priok.
Haar neef Wim van Swieten, een halfbloed, een
misstapje van oom Salomon, komt haar met de auto
halen; Oom Salomon laat zich direkt aan de Kali
Besar afzetten en Béryl vindt haar neef niet sympatiek.
Wim interesseert zich niet erg voor de zaken van zijn
vader: aan tafel let hij meer op de rijst met sambals,
waarbij hij whisky-soda drinkt, vermoedelik om de
auteur gelegenheid te geven deze twee Indiese gestes
in één klap af te doen. Béryl heeft hem dan ook
meteen door: hij is ingebeeld, lui, egoïst de karakteristieke eigenschappen, nietwaar, van de mesties en verder vernemen wij terloops dat hij een
Europese maîtresse er op na houdt dit is al veel
minder gewoon die luistert naar de naam van
„Madame Aljour".
Hfdst. 3. Reis naar Tji Merah, de plantage van
Oom Salomon, in de Preanger, en het middelpunt
van de Tji Merah en Soeka Njiroe landen: een paar
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beschrijvinkjes dus weer, een paar inlandse woorden:
kali, balé-balé, rimboe, bouws. Men komt aan. Men
wordt ontvangen met gamelan- muziek, de Europese
employés zijn present en men maakt kennis met twee
nieuwe figuren: de heer Resink, vervangend hoofd
juffrouw Mertens, nog een half--adminstreu
bloed, een goede ziel, de huishoudster sedert vijf-entwintig jaar van Oom Salomon (in alle eer en deugd,
trouwens zij is lelik), en die door Béryl direkt wordt
ingepalmd. Even groot sukses heeft Béryl bij de aap
van Oom, de loetoeng Dmitri, die aan de boy Karta
is toevertrouwd.
Hfdst. 4. De „maddemosel" is sedert enige tijd op
de onderneming, interesseert zich voor alles (steeds in
tegenstelling met neef Wim die op Batavia gebleven
is) en onder meer voor de paardenfokkerij van Oom.
De heer Salomon van Swieten, de bevechter van het

oerwoud, heeft n.l. ook nog de eerzucht een Javaans
raspaard te produceren dat alle Australianen kloppen
zal. Béryl vindt een mooie naam voor zo'n paard:
Garoeda. Uit de stallen terugkerende, is zij getuige
van het manhaftig optreden van haar oom, die met
drie woorden een ruzie opknapt tussen een van zijn
administrateurs en een ploeg inlandse werklieden.
Béryl, die in Frankrijk verliefd was op een vriend van
haar broer Pierre, een kadet van de polytechniese
school, de markies Jean de Saint-Mesmin, voelt zich
plotseling in staat van die sterke oom Salomon te
houden en droomt zich reeds zijn vrouw en heerseres
over de T. en S. landen. Drommels, zegt men
hier, die Béryl is misschien wel een jonger zusje van
Stendhal's Lamiel? Een boek met zó'n vrouwenfiion

guur, kan nog wat worden!
Wij gaan verder.
Hfdst. S brengt ons in Batavia. Daar hebben wij
la vie de Malacca van het prospektus. Wij zitten in de
societeit De Harmonie met Wim van Swieten, zijn
vriend dokter Jansen, en het vriendje van de dokter,
dat „Clarisse" wordt genoemd. Er wordt een menthe
a la glace gedronken en daarna gaan de vrienden in
het Hotel des Indes wat dansen, Wim met „madame
Aljour". Maar zij gaan spoedig weer weg, want alle
drie hebben zij zeden tegen de natuur en zo betreden
zij de gelegenheid van de Chinees Tong Oei Po, die hen
echter voor de politie waarschuwt, zodat Wim, die
zeer laf blijkt te zijn, zich gezwind terugtrekt. Kortom, twaalf bladzij den aftreksel van Claude Farrère.
Wim besluit naar Tji Merah te gaan, om er zich schuil
te houden. Hij komt juist als daar een groot feest
gegevenwordt ter gelegenheid van een jubileum der
T. en S. landen; hij maakt Béryl het hof, maar Béryl
vindt hem antipatieker dan ooit. Op het feest bevindt
zich een aviateur, de heer Stam, die, als iedere aviateur, het ongelooflikste sukses heeft bij de vrouwen;
met deze heer danst Béryl en hij wordt op haar verliefd. Een kron^iong-gezelschap verschijnt om alles
kompleet te maken; de lichten worden uitgedraaid
en de aviateur verklaart aan Béryl de Portugese
oorsprong der kronijong-muziek en schildert haar de
spelevaart van geliefden uit de kompanjiestijd, in
deze woorden:. .. Les sampangs glissent entre les rives
hérissées de bambous, de flamboyants et de man
Les aréquiers se penchaient au-dessus de l'eau pour surprendre les confidences; des troupes de singes fujaient avec
des cris, en cassant des branches; les crocodiles baissaient
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la paupière sur leurs yeux sail/ants et se tenaient coi dans
les roseaux . .. Men stelle zich voor hoe die aviateur,
de heer Stam, dat in het Hollands moet hebben voorgedragen. Hij bekent haar dan ook zijn liefde, en
Wim, die alles gehoord heeft, is verre van kontent.
In hfdst. 6 blijkt ten duidelikste dat Wim en de
aap van zijn vader elkaar moeilik verdragen, en dat
oom Salomon over een huwelik met zijn nichtje niet
denkt. Het was van hem een lieve wens, bekent hij,
als Wim en zij ... En Béryl ziet de nieuwe weg; en
geeft een edele uitleg aan haar onverschilligheid tot
dusver voor Wim: is hij niet rijk en zij arm? Om
de erfgename van oom Salomon te worden zal zij
de liefkozingen van de halfbloed verdragen, en weldra
twijfelt zelfs juffrouw Mertens er niet meer aan of
Béryl heeft Wim ten zeerste lief. Wim, intussen,
heeft een verhouding met Asmina, de dochter van
de oude Soendanese doekoen Pa Alhiam, wat aanleiding is tot weer een scène à la Farrère. Men kan
zeggen wat men wil, maar de heer Eylan is wat men
noemt op de hoogte . Temidden van deze scène, als
Wim met het jongere zusje van Asmina verlangt te
„spelen", lopen beide meisjes het huis uit, doordat
een aardbeving plaats heeft, en de heer Eylan bewijst
ons dat de legende van de schildpad die Java op zijn
rug torst, etc., hem ook al bekend is. Wat folklore
in afwisseling met wat erotiek, zo schrijft men een
boeiende Oosterse roman. Als de aardbeving voorbij
is, is ook Wim's appetijt geschokt en begeeft hij zich
liever naar de provisiekamer van zijn vader, waar
die goede juffrouw Mertens haar potten /obi-/obi-gelei
rangschikt. Dit wordt aanleiding tot een guitige konYII

versatie en juffrouw Mertens merkt dat ook Wim
ten zeerste houdt van Béryl.
In hfdst. 7 is de verloving tussen de twee jonge
dan ook een afgedane zaak. Dit hoofdstuk is-liedn
zéér rijk aan folklore. Wij hebben er de beschrijving
van de rijtochten die de verloofden maken met de
heer Resink door de T. en S. landen; Béryl neemt
alles op, maar Wim denkt altijd aan andere dingen.
Resink geeft ook lessen in bijgeloof, vertelt de legende van een waringin, en 's avonds, bij het naar huis
rijden, zien zij troepen wilde zwijnen door de verlaten tuinen rennen, een romanties gezicht waarvan
menig Indiesman nuchter is gebleven. Wij leren weer
woorden als: kalong, p A,arbao, atap, bilik, ,
kampoeng, ronggèng, op niet meer dan twee bladzijden;
wij krijgen een kleine wajang-voorstelling en een beschouwing over de stamboel, die door Béryl niet wordt
geapprecieerd; dan komt er nog een legende, ditmaal
van de zwangere vrouw en de poen jak; daarna wordt
Wim heel hartstochtelik tegenover Béryl en slaat uit
teleurstelling Karta (de boy met de aap belast) de
hoofddoek van het hoofd. Al! hier is wraak in het
verschiet! En het hoofdstuk is nog lang niet uit.
Béryl gaat met juffrouw Mertens een tovermiddel
vragen aan Pa Alhiam, om Wim's liefde te behouden,
en de onvermijdelike passage over goena-goena rolt
zich af. Verder is Pa Alhiam een groot liefhebber
van de zang der perkoetoets, zodat de psychologiese
studie die de heer Eylan van deze duivelbezweerder
heeft gemaakt, wel een zeer komplete mag worden
genoemd.Als Java na dit hoofdstuk voor alle Franse
lezeressen nog geen „pays mystérieux et attirant"
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geworden is... Alle gemeenplaatsen staan er op
een rij, en er wordt ook nog op onverklaarbare wijze
met kiezel in gegooid: met sirih roodgekleurd kiezel
valt telkens bij Oom Salomon op tafel. Béryl, ondanks al haar geestkracht, komt lelik onder de indruk.
Dan komt hfdst. 8, dat veel korter is en ons een
heel andere toon brengt. Onder de ogen van de Goeverneur-Generaal wint Oom Salomon's Javaans raspaard de voornaamste beker op de races te Batavia,
en Béryl juicht, maar Wim, die mevrouw Aljour
heeft ontmoet, heeft meteen een nieuw afspraakje
met haar gemaakt en schijnt zich maar niet te kunnen bezighouden met de hobbies van zijn vader.
In hfdst. 9 komt een ontknoping. Béryl ontvangt
een anoniem schrijven van iemand die haar zegt, dat
vader en zoon het eens zijn om haar met Wim te
doen trouwen, omdat diens verleden door een huwelik
moet worden schoongewassen. Béryl is zeer ontdaan;
zij vindt haar verloofde slapende in de achtergalerij maar Marta, die haar niet gezien heeft, laat juist de
aap op hem los. De aap bijt Wim zijn strot af; Wim
sterft; Béryl wordt ziek, maar verzwijgt wat zij weet.
Oom Salomon gaat naar Batavia opruiming houden
in de zaken van zijn zoon, en vindt uit welk
leven van ontucht de jongen heeft geleid; hij bedenkt
zich niet langer en maakt van Béryl, ook zonder haar
te trouwen, zijn erfgename. Béryl werpt zich snikkend
aan zijn borst.
Ik wil hopen dat het mij gelukt is een beeld te
geven van de goedkope prullaria waarmee de heer
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Eylan zijn Javaanse roman heeft samengesteld. Ik
heb steeds gezegd: de heer Eylan, maar, gegeven de
voornaam, Claude, die niet noodzakelikerwijs op een
man hoeft te duiden, kan het evengoed een juffrouw
zijn. Als ik denk aan die potjes lobi-lobi-gelei en aan
Béryl's omgang met juffrouw Mertens, die tot het
minst valse behoren van het hele boek, dan zou ik
mij het best kunnen verenigen met het idee dat deze
historie de pennevrucht is van de een of andere
Franse gouvernante, naar Java gekomen voor de
opvoeding van het een of andere administrateurs kind. In ieder geval, de tij den in aanmerking genomen,
is het geheel niet èrg veel sterker dan een Indiese
roman van Melati van Java of zelfs van Thérèse
Hoven.
Alleen, er zit veel meer aktie in en dan, die encyklopediese kwaliteiten! Wij zijn in het twede deel
beland. Oom Salomon is gestorven, Béryl loopt naar
de dertig en is een stoere vrouw geworden; sedert
zes jaar zwaait zij de scepter over de T. en S. landen.
Wij krijgen dus dadelik een klein overzicht van haar
doen en laten in het eerste hoofdstuk van dit twede
deel. Zij geeft haar orders door de telefoon. De heer
Resink komt binnen. In korte zetten wordt ook hij
op de hoogte gebracht van wat er gebeuren moet;
dan neemt Béryl haar vilthoed en karwats en stijgt
te paard als een man. Resink heeft al zijn bewondering
voor Salomon van Swieten op deze vrouw overgebracht: wat een persoonlikheid, die Béryl! het
zusje van Lamiel, zei ik? neen, de dochter van Rabevel! Daar staat Resink en denkt: „erne femme! ... la
patronise!... et aussi pourtant une enfant; une enfant qui
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aurait peut-etre encore besoin de protection . .." (Hij haalt
een groene bril voor de dag). 7e n'ai plus mes jeux
de vingt ans. Ving ans! Comme ce temps -là était loin! ..
Ah bah! ..." Ii tourha les talons, hdta le pas et s'en fut
chef lui. Nietwaar, wat een meesterlik psychologies
schetsje van Resink?
En Béryl, die sterke vrouw? ... Béryl laissait les
renes a son coeval qui grimpait laborieusement en 7,ig ag á
la manière des mulets le chemin en raccourci qui abrégeait
de moitié la distance des bureaux a la villa; elle fredonnait
la dernière rengaine á la mode en abattant ici et lá a coups
de cravaches les fines baguettes enfeuillées qui menacaient
son visage. „I want to be happy! ... but I won't be happy . .
unless (moet zijn: till) I ma/e you happy too! ... tra la
la lala ..." En dat? geeft het niet al haar vrouwe likheid weer, op de zuiverste wijze? Is het niet of
men Cora Westland leest?
Maar geluid dringt tot haar door: men heeft een
tijger gevangen. Béryl snelt er op af. Kleine beschrijving van hoe men een tijger vangt in een kuil. Béryl
kijkt de tijger in de ogen. Waar heeft ze die blik
meer gezien? Juist! bij een andere tijger, gedurende een rampo/ in de kraton van Solo. Beschrijving van die rampok; zoiets pakt altijd. Goed,
die tijger is dood; nu deze. Béryl schiet haar revolver af op de ogen, en het begint te regenen. De
kleren plakken haar aan het lijf als ze thuiskomt,
maar de baboes kleden haar direkt uit, ze gaat in een
lauw bad, en een paar inlandse masseuses nemen
haar onder handen zodra ze er uit komt. Ze slaapt in;
de Franse lezeres zucht van welbehagen en droomt
van „le danger et la volupté de 1'orient ..."
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Hfdst. z. Béryl kauwt sirih, tot groot ongenoegen
van juffrouw Mertens. Het is dan ook een snobisme
waaraan de meeste Indiese dames zich gelukkig nog
niet overgeven. Dan slaat ze op een gong en Soerio
Noto komt binnen. Dat is haar amant één van
haar Javaanse amants en haar sekretaris; hij is van
een mooiheid, natuurlik, waar geen Europeaan tegen
op kan. De heer of juffrouw Claude Eylan is waarlik
zonder vooroordeel: schoonheid is schoonheid, en
wellust is wellust, en overigens komt Soerio Noto
uit de kraton waar hij in de wajang-among de rol van
Ardjoena vervulde. Béryl heeft hem niettemin dadelik
naar de Preanger meegekregen toen zij hem in dienst
wilde nemen als sekretaris! Werkelik, we doen
misschien beter het verhaal wat te bekorten: het
wordt van een idiotie die ons zelfs niet meer doet
glimlachen.
De rest komt in het kort hierop neer. Béryl's oude
liefde, de markies de Saint-Mesmin, die intussen in
de oorlog is geweest, enz. komt ook op Java. Hij
logeert bij Béryl, zij gaat met hem naar Djokdja,
naar de kraton van Solo: de Soesoehoenan is natuur
verliefd op Béryl en de markies de Saint-Mesmin-lik
ziet in de Javaanse danseressen les spurs de l'ênigmatique et brulante Salammbo. Natuurlik gaat men ook
naar de Boroboedoer, en als zij, zo braaf als ieder
ander toerist, de maan over het monument hebben
zien opgaan, wordt het de markies en ook Béryl te
machtig en zij verloven zich met elkaar. Béryl bekent
de markies heel haar „leven van Oosterse wellust"
en vraagt hem haar te „redden". Een kort filosofies
gesprek en de markies gaat op het voorstel in. je
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crois biera, zegt hij eenvoudigweg, que je voos ai toujours
aimee. De Boroboedoer en de maan hebben een nieuw
slachtoffer op hun geweten. Béryl heeft plotseling
grote haast om van Java en de mooie Soerio Noto
weg te komen.
Het kan nog wat sneller. Zij gaat naar Frankrijk
terug, wordt markiezin, heeft een overdonderend
sukses in heel Parijs, wordt daar ook moe van, trekt
zich met haar man op een van zijn bezittingen in de
Elzas terug, hervat daar per telegram het kontakt
met Java en de T. en S. landen en keert tenslotte
zij meent voorlopig —naar het magiese Oosten terug.
En dan, natuurlik alweer, herneemt het Oosten haar
geheel en al. Die mooie Soerio Noto heeft eens aan
haar bloedende vinger gezogen. Vanaf die dag, meent
Béryl, vanaf het uur dat zij hun bloed en speeksel
hebben vermengd, is zij, jonge vrouw uit het Westen,
aan „die schoonste vrucht van de geblakerde bodem
van het Oosten" verbonden. En de markies de
Saint-Mesmin ontvangt zijn boterbriefje.
Les eerles de la Sonde auront enfin trouvé en Prance
leur roman.
**
Wij hebben de zaak zooveel aandacht waardig
gekeurd — laten wij ons haasten het te zeggen —
uitsluitend omdat het sommige mensen zou kunnen
interesseren te weten in hoeverre onze grootse,
onze rekalcitrante Indiese atmosfeer zich liet vatten
in een Franse roman. De heer Eylan (ik zeg maar
weer: de heer) is waarlik niet veel gelukkiger geweest
dan zijn ontelbare Nederlandse en Nederlands-Indiese
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voorgangers, welke dan ook de toon moge wezen
van zijn pennevrucht.
Daar was een tijd waarin de Fransen het geheim
schenen te bezitten van de liefelike exotiese idylle,
die in Rarahu en in AJyadé van Loti haar propotype
vindt. Een Hawaise, een Turkse, een Japanse, een
Chinese verliest haar hart aan een voorbijgaande
blanke en spreekt dezelfde bête en roerende woorden
van altijd, maar in een ander décor, met een ander
parfum, en de toer is gelukt. Wij hebben laatst
zelfs een Kongolese gehad, van mijnheer ik weet
al niet meer wie, in Mambu et son Amour. Die ver
gaan er nog altijd in, en ze hebben tenminste-haltjes
het voordeel van erg eenvoudig te zijn.
De heer Claude Farrère heeft met Les Civilises
misschien de eerste proeve gegeven van een ander
genre, en de heer Eylan is vermoedelik naar Java
getrokken, met ogen moegekeken op de boeken van
de heer Farrère. Een literaire bagage trouwens als
een ander, en als de debutant een beetje genieïgheid
van zichzelf vertoont.. . Maar helaas, hier zit het
zo: dat al het onechts van de heer Farrère ternauwernood goedgemaakt wordt door zijn vrij pover talent,
en dat het talent van de heer Farrère ten enemale
onvoldoende is gebleken, waar het ook nog al het
onechts moest dekken van de heer of mejuffrouw
Eylan.
**
Gistoux, 2 Mei.
Gr. schrijft mij op een prentkaart uit Hilversum:
Claude Eylan is: Baronesse van Boecop, geb. Mallye.
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Ik heb er vreê mee. Maar het is bijwijze van straf
voor mijzelf dat ik mijn artikel uit D. G. 1V. hier in
extenso overneem. Als de zaak zo onbelangrijk was
had ik er niet zo veel, en beter nog in het geheel niet,
over moeten schrijven; de herlezing van dit lange
stuk kan mij nog eens een waarschuwing zijn.
In dezelfde D. G. 1V. waarin het voorkomt, lees
ik een opmerking van Roel Houwink: Men vergete
niet hoe ontvettend goedloop het railleeren van literair werk
is. Ik zou hem antwoorden: Men vergete evenmin hoe
ontzettend goedkoop het literaire werk moet zijn dat
de bespreker alleen nog maar lust geeft het te „railleren". Een dure kritiek op het boek in kwestie ware
meer dan idioot geweest. Alleen kan Houwink zeggen
(en het is wat ik tot mijzelf zeg): Men had dan beter
gedaan er helemaal niet over te spreken.
Ik heb in mijn artikel mevrouw Eylan achter Farrère gezet, omdat een gedeelte van haar werk inderdaad achter het zijne schuil gaat. Het is het gedeelte:
„toestanden" en „couleur locale". Maar ik heb niet
zonder opzet een paar malen over Lamiel gesproken.
In het karakter en de levensloop van Béryl betoont
mevrouw Eylan zich n.l. op haar manier een discipel
van Stendhal. Het is de uiterlike kant van de verhalende
Stendhal; en men zou dit boek kunnen lezen om zich
een idee te vormen van wat een roman van Stendhal
zou kunnen zijn zonder het genie, de persoonlikheid,
heel het fond in één woord van Henri Beyle.
Het fond van mevrouw Eylan is veel minder dan
dat van een Pierre Benoit, bij wie men, in tegenstelling
met haar, juist voelt dat het veel meer waard moet
zijn dan zelfs zijn beste roman. Het grote exkuus
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voor mevrouw Eylan kan daarentegen zijn: dat zij
de onvoorzichtigheid heeft begaan een décor te kie zen waarin tot dusver één mens zich onverminderd
heeft opgericht: Multatuli, d.w.z. het sterkste tem
onze hele literatuur. (Maar toch: zelfs-peramntv
anders, in een roman bijv. als De Stille Kracht van
Couperus, kan men voortdurend geboeid worden,
meer dan door het verhaal, door tenminste het begrijpen van de schrijver, een begrijpen met het gevoel,
dat het beste bewijs kan zijn van de aanwezigheid
van een persoonlikheid, naast, zoal niet boven het
onderwerp.)

z
Gistoux, 10 Mei '28.
Ik heb A.R.H. geschreven dat ik behoefte had aan
een „Engelse kuur"; hij raadt mij aan Rossetti te
lezen en schrijft er bij: Hi is even veel grooter dan Baudelaire als de Engelsche poé`^^ie grooter is dan de Fransche.
Ik schrijf hem naar aanleiding hiervan:
Rossetti heeft zich volkomen uitgesprok,en ,Zonder de
geringste overweging naar buiten, zeg j maar, gegeven
zijn keurige vormen heeft hij voor het minst die
prosodiese preokkupatie gehad die, bij iemand met
veel smaak, 8o% kan worden van het gehalte Kunst.
Kunst wordt gemaakt, in laatste instantie, al valt ze
dan ook alleen te maken voor de kunstenaar. De
persoonlikheid van de dichter staat, bij dit soort
kunst, zo dikwels er buiten; en dat is waar ik zo'n
hekel aan heb. Ik weet wel dat mijn scheiding niet
gehéél te maken is; dit neemt niet weg dat voor
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menigeen iemand wiens persoonlikheid voor 8o %
oninteressant is, voor 8o% kunstenaar kan zijn.
Stendhal is geen kunstenaar, Flaubert wel. Als Baudelaire zo groot is, is hij het niet als dichter, dus
kunstenaar, alléén; het menselik apport van B. in de
poëzie is zo geweldig. En als jij de Engelse poëzie
zo ver boven de Franse stelt, heb je, vanuit een zuiver
kunstoogpunt beschouwd waarschijnlik gelijk: ik geloof dat de Engelsen met meer assiduïteit en nauwgezetheid „zuivere poëzie" hebben bedreven,
maar als wij gaan zoeken naar wat anders (wat „onrustbarenders" misschien?) dan wordt het ook een
heel ander geval. Ik heb je die avond in Brussel gezegd wat ik tegen de Engelse kunst, in het algemeen,
dus ook de poëzie heb: die traditionele jacht op „real
and pure beauty". Van Spenser tot Rupert Brooke
voel ik het er telkens in; het zijn altijd zulke verbazend
edele dichteren, met zo erg veel meesterschap, en altijd
zo'n betrouwbaar talent. Als ik mij een week lang
in de subliemste Engelse poëzie had opgesloten, zou
ik snakken naar een Villon, een Baudelaire, een Rimbaud, een Corbière, een Jarry! Dus, om tot een slotsom te komen, en toegegeven dat jouw indeling zuiverder is dan de mijne, want dat ik elementen zoek
in de poëzie die misschien tot het gebied van de psychologie behoren, of van de psychiatrie, voor mijn
part, zou ik het toch zo willen zeggen: De Franse
poëten zijn zoveel interessanter dan de Engelse, als
de Engelse poëzie groter dan de Franse mag zijn .. .
„Ik herlees juist, deze dagen, FitzGerald's Omar
Khayyam, en ik geloof dat ik het nooit zo mooi ge
heb als bij de zoveelste herlezing. Maar nu-vonde
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ik het beschouw in verband met onze diskussie zie
ik het ook opeens als een ,klein maar treffend voorbeeld voor wat ik je zeggen wil (en des te beter waar
het aan de Engelse poëzie is ontleend). Ik heb alle
Khayyam-vertalingen die mij in handen zijn gekomen met elkaar vergeleken, Franse, Engelse, Hollandse; die van FitzGerald lijkt mij nog steeds verreweg de fraaiste. Waarschijnlik omdat ze zo weinig
trouw is. En toch heeft hij de standaardvorm gegeven
aan deze poëzie uit Naïsjapoer; wij hebben hier de
vrije loop van een Engels dichterstemperament, only
backed up door de persoonlikheid van de oude
Khayyam. En de kombinatie wordt prachtig: prachtiger (daar ben ik bijna zeker van) dan Khayyam in
het Persies zijn kan. Je zult me nu misschien spreken
van een zekere overeenkomst ook in persoonlikheid
tussen FitzGerald en Khayyam. Die overeenkomst
was net groot genoeg dat nr. i nr. 2 volledig kon begrijpen terwijl nr. 2 nr. i volledig heeft uitgesproken. Als iedere Engelse dichter zijn Khayyam
achter zich had, zou ik jewaarschijnlik niet meer
tegenspreken."
Vruchteloze verklaringen. A.R.H., met zijn Engelse opvoeding, is geheel in die poëzie opgegroeid,
heeft zich met dat dichterschap niet alleen, maar ook
met die klankenwereld, volkomen vertrouwd gemaakt. Ik ben in deze kwestie eigenlik zijn volkomen
tegenstelling. Toen Gr. mij, nu ongeveer een maand
geleden, Douglas' Sonnets zond, schreef ik hem dat
ik ieder sonnet een keer of tien zou moeten overlezen
om er werkelik in te komen. De knappe konstruktie
en de betekenis der woorden dringen tot mij door,
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maar de „innerlike betekenis ", als ik het zo zeggen
mag, de „hogere bedoeling" van Douglas, glijden
vrijwel op mij af. Het enige sonnet dat mij volkomen
getroffen heeft, is The Dead Poet, maar kwam het niet
omdat ik wist dat het Wilde betrof, omdat ik Wilde
vond in de woorden van Douglas? Wilde is een van
de weinige Engelsen wier persoonlikheid scherp voor
mij staan; en die men in zijn werk gemakkelik terug
ook als mens zo interessant, zoek-vindt.Colerg,
ik tevergeefs in, zij n gedichten: mijn waardering moet
zich tenslotte altijd geheel voeden met een eigenaardige muzikaliteit. Ik heb het met A.R.H. over Tennyson gehad: Tennyson, zei hij, moet men alleen lezen
voor zijn kleinere balladen. Die kleinere balladen
bestaan ongeveer als lied. Wat Tennyson te zèggen
heeft in The Lady of Shalott of Lady Clare is sympatiek
weinig; maar in de lange gedichten waarin hij filosofeert is hij voor mijn gevoel volkomen ridikuul:
een man met lange baard en op te korte poten (zoals
ik een portret van hem ken en zoals Tagore er uit
moet zien).
Mei.
Ik lees Rossetti. Zelfde gevoel als bij de sonnetten
van Douglas: ik blijf er buiten, en (om met A.R.H.
te spreken) alleen de wind waait over mij heen. Het
is „moeiliker", voor mij, dan de verzen van Valéry,
en beschamender; want daar heb ik de overtuiging
dat het dikwels aan Valéry ligt, en hier, voortdurend,
bijna geheel aan mij .
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Gistoux, 17 Mei.
Het artikel over Wilde, dat ik voor Den Gulden
Winccel schrijven wilde, is ditmaal werkelik mislukt. Ik lag voortdurend overhoop met mijn eigen
pogingen onpartijdig en ob j ektief te zijn, vooral
tegenover Sherard en zij die met Robert Ross kunnen geloven dat zijn boek over Wilde bewonderenswaardig zou zijn en dat Sherard has overcome
great d f culties with unusual tact and discretion. Deze
akelige Sherard, die zich nu eenmaal de taak schijnt
te hebben opgelegd Wilde te rehabiliteren (ik zeg
niet: te verdedigen), is in werkelikheid niets dan

een Engelsman, in de betekenis die Stendhal soms
aan het woord geeft; en niet alleen spant hij zich
in om voor alles fatsoenlik te schijnen, zijn domheden zijn kwistig door het boek verspreid. Hij
vergelijkt Wilde's loopbaan met die van the great
Napoleon, bij beiden dezelfde kombativiteit, zegt hij,
waardoor het voor beiden dan ook verkeerd is ' afgelopen. Hij haalt er Wilde's persoonlike moed bij,
waarvan hij een staal geeft in een onwaarschijnlike
historie en waarop hij als bewijs laat volgen: in Paris
he once expressed the desire to learn the use of the rapier so
that be might be able to impose silence at the point of the
sword on the slanderers who attacked his reputation een
praatje waarom men in de hoogste klas van de
lagere school zou lachen: hij stelt Oxford verant-

woordelik voor Wilde's verkeerde neigingen: de
dingen waarom dààr gelachen wordt, verzucht hij;
en als de student Wilde zijn price-poem Ravenna voor1
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leest, treft hij een roerende vergelij king tussen de
glorie en val van die stad en van de dichter-voorlezer
later. Men voelt voortdurend aan welke eisen hij
tracht te voldoen; zijn boek is kenmerkend voor
Engelsen alleen geschreven. Wilde was eigenlik een
man van aktie, zegt hij, die zo mooi praatte omdat,
nu ja, omdat hij in een tijd leefde die aktie onmogelik
maakte; maar hoe vreselik jammer, eigenlik ook weer,
dat Wilde geen lid kon worden van het Parlement,
want hij had alles om, als diplomaat, een ornament
en een schat voor de Staat te zijn. De heer Jean-Joseph
Renaud trouwens, die op zijn Frans en Engels boksen
kan en de eer heeft van de beste Franse gentlemanschermer te zijn, herkende in Wilde de man van aktie,
dus ... ! Men moet Sherard pagina's lang horen uitleggen hoe Wilde's bekende toespraak tot het publiek
na de opvoering van Lady Windermere's Fan en zijn
opkomen met een sigaret in de hand volstrekt niet
aan supreme luchthartigheid moet worden toegeschreven, maar dat Wilde die avond zijn hoofd kwijt
was, vanwege het sukses. Dat is toch duidelik, zegt
hij. The breach of manners, vooral door die sigaret,
ja, was onvergeeflik; maar Wilde was zó'n roker dat
hij het niet eens zal hebben geweten; zijn toespraak
was the „ of a man who was not master of himself, en bovendien: zou men dan kunnen aannemen dat
iemand, die er zo moeizaam gekomen was, het publiek willens en wetens zou hebben gekwetst en tegen
zich ingenomen? Dit is Sherard op zijn echtst. Het
is mooier nog dan de uitleg dat Dorian Gray geen
immoreel boek kon zijn, omdat Wilde het oorspronkelik immers voor Li pincott's Magazine geschreven
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had, en omdat het daarin moest worden opgenomen,
want hij had flink geld nodig, in die dagen ... Het
is jammer dat Wilde dood moest zijn eer dit boek
kon worden geschreven, dat hij het niet heeft kunnen
lezen om een van zijn vernietigendste vriendelikheden
te laten druppelen op de enge schedel van deze „filisti j n" . Het proces Queensberry en Wilde's zonden
verdwijnen bij Sherard onder een inaan gefilosofeer
waarin men the unusual tact herkennen moet waar
Ross het over heeft. Wilde ontoerekenbaar verklaren,
alles daarmee verschonen, is Sherard's enig doel, en
om dààrtoe te geraken schroomt hij niet men
moet zich nu eenmaal opofferingen getroosten voor
een rehabilitatie Wilde's schitterende causeurs gaven toe te schrijven aan een soort hersenkoorts,
begin van de meningitis waaraan hij sterven zou.
Men vraagt zich af waarom dit boek a reprint of
the first unexpurgated edition is en wat dus een Engels
uitgever hier nog heeft weten te expurgeren. De
feiten die Sherard meedeelt, zijn niet altijd onbelangrijk, maar de sinistere grapjes, waarmee hij ze kom
geven aan het geheel een hoogst onbe--mentr,
trouwbaar cachet. Het boek is op zijn leesbaarst van
hfdst. VIII tot en met hfdst. XII, d.i. van Wilde's
reis door Amerika tot ongeveer de verschijning van
Dorian Gray. Het hoofdstuk over het proces (XV)
is volkomen onbenullig, en de rest —waartoe behoort
het potsierlik stukje hoge literatuur van de gevangenbewaarder een. bizondere attraktie van het werk verloopt als een officiële grafrede met ongeveer
het vereiste aantal keren „hoe jammer!" en „helaas!"
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Daartegenover Frank Harris. De man die gedurende de Boeren-oorlog, in Engeland zijnde, partij
voor de Boeren durfde kiezen, die, tussen de twee
processen van Wilde, het jacht klaar hield waarmee
hij had kunnen vluchten, die, in vol en hoogbeschaafd gezelschap, als antwoord op het koor van
tevredenheidsbetuigingen over Wilde's veroordeling,
deze gedachte uitsprak: „Zo sprak men in jeruzalem. de dag van de kruisigifig". Het is géén partij.
Harris heeft de volledigste, de boeiendste, en de
moedigste levensbeschrijving gegeven van Wilde, tot
dusver. Als ik het boek niet zo kort geleden gelezen
had, ik zou het nu in zijn geheel herlezen om het
misselike smaakje weg te spoelen van de Sherard.
Ik blader het nu door. Het begin is te kort en te
overzichtelik in vergelijking met het midden en vooral het einde. Maar daardoor juist heeft men zo duide-

lik het gevoel dat er twee Wildes zijn: de Wilde van
vóór en van na het proces, en dat de Wilde van na
het proces in al zijn ellende belangwekkender is dan
de andere. Het is niet the poor, the unhappy man van
Sherard, het is de man die door zijn proces onherroepelik tragies is geworden. Men moet zoiets zijn
als een Engelsman om dit niet in te zien. De Wilde
van vóór het proces is, welke ook zijn gaven mogen
zijn, een cabotin en een snob; deze Wilde heeft Sherard vrij goed begrepen: de Wilde die van zichzelf
een wandelende reklame maakt, en dépit du bon
gout, die de nodige vernederingen slikt om er te
komen, die straalt van genoegen wanneer een lord
hem een hand op de schouder legt of een lady hem
een kop tee inschenkt, die in Parijs eerst een vrij1
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slechte indruk maakt, de indruk van teveel; de esteet
die een speciaal pakje aantrekt om zijn gedichten
gedrukt te krijgen, en, vertelt Sherard, zich zeer
verheugd betoonde toen iedereen met zekerheid had
aangetoond dat die gedichten imitaties waren, weerklanken van Shakespeare, Milton, Swinburne en
iedereen, maar toen dusdoende vier edities werden
verkocht. Wilde's lezingen in Amerika zijn hiervan
de logiese voortzetting. Maar altijd had hij deze wapens: zijn werkelike intelligentie, en, beurt om beurt,
zijn onbeschaamdheid en zijn takt. Wilde was altijd
groter dan hij leek. Hij had geen sukses bij akteurs,
zegt Sherard, en het valt te begrijpen. Hij akteerde
voortdurend, maar hij was de schrijver van zijn
stukken en zij waren geschreven voor hemzelf; het
is wat véél, voor een akteur, vooral waar ook de
noodzakelikheid van te improviseren zo dodelik kan
zijn, telkens, voor het sukses.
Au fond is Wilde altijd dezelfde man geweest; zelfs
het gevangenisleven heeft hem niet lang kunnen
veranderen. Maar de schijn, de rol was geheel anders.
Au fond, was hij ook voor het proces groter dan zijn
rol, maar men moest hem beter kennen, men moest
zich aan zijn charme hebben overgegeven om dit in
te zien. Harris zag het in; Meredith en anderen
schrokken voorgoed van hem terug. Hij zou een
treurige esteet zijn geweest zonder zijn satyriek gezond verstand; een treurige snob zonder zijn „gouden
stem" (zoals dat heet) en zijn onvergelijkelik causeurschap. Een grote en gevarieerde belezenheid, een
bloemri j k beschrij vingsvermogen, de „gouden stem",
een grote verfijning, en bij dat alles een geest die
iz8

wij sgerig humoristies en spelenderwijs vernietigend
wist te zijn. Het grote geheim van die geest was de
ondergrond in zijn woorden, van levenswijsheid,
van waarheid, en dat de luchtigste opmerking bij
hem jaren later beschouwd een soort symboliese
betekenis aannam. Men kan de geest van Wilde
herleen, wat de zwaarste proef is bij geest. Hij deed
de menigte lachen, maar zonder enige koncessie te
doen aan de menigte; zijn geest was de tegenstelling
van vulgaire slagvaardigheid; hij dacht bijna stereotiep tegen de menigte in. Men stelle zich daarbij voor:
zijn grote gestalte, het aristokraties slaperig neer
langzame toon. Wilde kon-kijen,darsto
zijn opmerkingen laten vallen als uit een filter, woord
voor woord. Bij een kleinere man zou zoiets belachelik zijn geweest. Wilde had veel Frans in zijn denken,
ware hij Fransman en kleiner van gestalte geweest,
hij zou zijn satyren agressiever hebben uitgebracht.
Nu, getuigt Harris, wist hij de scherpste dingen te
zeggen op een hoffelike, beminnelike manier, zodat
de getroffene de eerste moest zijn om zich aan de
humor van de opmerking over te geven. Hij kon
ook bijna altijd zeker zijn geen antwoord te zullen
krijgen; men gaat niet in op een paradox zonder
belachelik te worden, men durft om dezelfde reden
geen vragen te stellen na sommige uitlatingen. Als
Wilde van iemand zegt: He has no enemies, but he is
intensely disliked by his friends, dan is de eerste vraag,
die zich logies voordoet: „Wat waren dat voor vrienden? "in gezelschap dom en misplaatst. Bij het kruisverhoor van Carson zou het anders zijn: zodra Wilde
verklaard had dat getuige X te lelik was om door
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hem gekust te worden, stelde Carson hem buiten
gevecht door een reeks niet meer te pareren, koppige, simpel -logiese vragen. Het was de schermer,
opeens ontwapend, en in handen van de wurger.
Sherard heeft het over Wilde's grote morele moed,
omdat hij het proces niet ontweken heeft, noch, later,
heeft willen vluchten. Bij Gide krijgt men de indruk
van een hoog fatalisme, een tegemoet gaan van het
noodlot bijna uit een behoefte aan kastijding. Bij
Harris daarentegen is de verklaring scherp en beredeneerd: de Wilde die het proces tegemoet ging,
gaf zich geen rekenschap van wat hij deed, de Wilde
die niet vluchten kon na het eerste proces was een
verbijsterd, verslagen mens, de man die een val van
te hoog had gedaan en niet meer wist wat er gebeurd
was. Malraux zei mij: „Er is geen twijfel aan dat het
beeld van Harris het juiste is. Wilde dacht een soort
literair proces in te gaan, met uitvoerige beschouwingen over Dorian Gray, en toen Harris hem voorspelde dat men hem zou konfontreren met een dozijn
schobbers uit de onderste lagen van de maatschappij
drong dit nauweliks tot hem door." —Als in Wilde's
houding een zeker iets was dat aan fatalisme deed
denken, was het misschien het zich voortgestuwd
voelen door een sterkere wil, die van Alfred Douglas;
of door zijn liefde voor Douglas, voor wie hij nu
eenmaal de kampioen wilde zijn. Als men Harris
leest, beseft men ten volle dat Wilde feitelik het
slachtoffer werd van een familievete: de briljante
auteur Oscar Wilde werd gekozen om met zijn roem
en reputatie een tegenwicht te vormen tegen de
maatschappelike positie van de markies van Queens130

berry en om deze te verslaan en te straffen in de ogen
van zijn vrouw en zijn twee zoons. Zowel Douglas
als zijn broer, en zelfs zijn moeder, hebben geloofd
dat een figuur als Wilde zelfs in Engeland voor
zulk een taak berekend was; toen Harris met zijn véel
praktieser kombativiteit, zijn oneindig groter mensenkennis, Wilde de situatie uitlegde, weifelde hij
even, maar Douglas kwam en maakte zich boos en
Wilde kon Douglas niet teleurstellen.
Of Douglas daarom een ellendeling zou zijn, een
laag individu, enz. valt zeer te bezien. Douglas heeft in
zijn grote vriend geloofd met de bewondering en het
geloof van een heel jonge jongen; hij was daarbij
voornamelik een heel bedorven jongen; zo verklaar
ik mij de antipatie die zijn persoon zowel Gide als
Harris inboezemde. Ik herinner mij mijn geweldige
aversie tegen hem toen ik in '22 zijn Oscar Wilde and
Myself las en dat ik Ransome als een soort paladijn
beschouwde omdat hij Wilde's verdediging tegen
dat boek op zich had genomen. Maar het boek was
de tegen-aanval van iemand die de volledige De Profundis gelezen had. De volledige De Profundis (welke.
ook de omstandigheden mogen zijn waarin het ge-schreven werd) is op menige plaats vrij plat: Wilde's.
larmoyerende verwijten tegen de zoveel jongere
Douglas: „je hebt mijn leven en mijn genie germ-,
neerd, als jij bij me was kon ik nooit werken, bij
.Pierre Louys, die toch ook zo jong was, voelde ik mij
altijd tot werken geïnspireerd, terwijl jij ..." het is
lamentabel en pover. Het verweer van Douglas staat
alleen maar op hetzelfde peil; als men de volledige
De Profundis gelezen heeft, wordt het geheel ver,
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klaarbaar. Het is een volkomen onsmakelike twist
tussen gewezen vrienden, neen, tussen gewezen
amants. En dit is wat men bij een beoordeling van
Douglas altijd schijnt te vergeten: dat de twee heren
zo erg intiem met elkaar waren geweest en elkaar
beminden en bewonderden of hadden bewonderd en
bemind. Als Douglas op Wilde's zak leeft in Napels,
na de invrijheidstelling, of Wilde op die van Douglas,
peu importe, als Wilde door Douglas terug te zien
en hem te roepen een verzoening met zijn vrouw
opgeeft, als Harris Wilde huilende vindt omdat Douglas hem juist verlaten had met de bitterste verwijten
„dat hij voortdurend om geld vroeg als een oude
courtisane" dan is bij dit alles geen sprake van
een zuivere mannenvriendschap. Dat Douglas Wilde
heeft vereerd en liefgehad al was hij nu eenmaal
de zoon van zijn vader, een driftkop en een bedorven
kind enige prachtige gedichten in zijn werk getuigen ervan. Men kan Douglas ook moeilik beoordelen als een jonge lord alleen; Douglas was dichter,
méér dan Wilde, geeft zelfs Harris toe; als men hem
de kwade genius van Wilde noemt, denk ik, ondanks
het grote verschil van mentaliteit en décor, aan Rimbaud die de kwade genius heette van Verlaine.
De zwakheid van de oudere man heeft trouwens
Wilde met Verlaine gemeen. Die zwakheid toen
de approbatie temidden waarvan hij jaren lang geschitterd had, van hem afviel was opeens volledig,
enorm. Shaw, altijd erg humoristjes, verklaart deze
zwakheid door giantism. Malraux schreef mij dat hij
er Gide eens naar had gevraagd: j ai" naturellement
demandé a M. André Gide si Wilde lui avait tenu les propos
2
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rapportés dans „In Memoriam". Iljure que la conversation
d'Alger est exacte mot pour mot, qu'il l'a notée cejour méme,
tant it en avait été frappe, et qu'il n'a fait que recopier."
„La seule objection que l'on puisse faire, ajoute-t-il, est
que Wilde, après sa condamnation, voulait a toute force
être l'homme qui était alle au devant de son destin ..." Ie
lui ai encore demandé si Wilde lui avait donne cette impression de faibiesse qui transparait tout le long du livre
de Harris. Il prétend que cela n'est pas douteux.
Maar er is dit grote verschil, in de wijze van zien,
tussen Gide en Harris, dat voor de eerste Wilde de
inspirateur was van Ménalque uit L'Immoraliste en
dat de twede, met zijn vechterstemperament, zich
dikwels oneindig sterker moet hebben gevoeld dan
de Wilde die hij in het praktiese bestaan telkens heeft
moeten leiden en beschermen. De herinneringen van
Harris worden zeer uitgebreid vooral na de invrijheidstelling; zo uitgebreid dat in zijn noot in de N.
R. F. Arland met het griefje is komen opzetten „dat
wij nu precies weten hoeveel keren de heer Harris
geld gaf aan Wilde". Dit griefje tegenover Harris is
vrij dom; omdat Harris over deze details spreekt
zoals hij het over andere doet, omdat het eenvoudigweg deel uitmaakt van zijn portret van Wilde. De
Wilde van de laatste jaren was vrijwel de Wilde van
vóór het proces minus de houding die zijn mondaine
suksessen hem gaf; alleen in de gevangenis en heel
kort erna, in Berneval, schijnt hij innerlik groter,
intenser en zachter, te zijn geweest; en Harris heeft
niet geschroomd ons zijn laatste jaren te verhalen,
zo volledig hij kon: hij heeft zich met Engelse goedkeuringen niet opgehouden, vooral niets willen
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goedpraten, en alléén een zuiver beeld willen geven,
dat zichzelf verdedigt en verklaart. Ii ne faut pas en
vouloir, zei Wilde tot Gide, a quelqu'un qui a été frappé.
Hij had zich deze zin als een epigraaf op de borst
kunnen spelden, de laatste jaren. Hij heeft zijn ver
goede niet kunnen handhaven, maar hij-anderigt
was nu eenmaal de man van dat tragiese proces.
Wilde, na het proces, is voor het bekrompen fatsoen
de man over wie men niet meer spreekt; voor het
meevoelend begrijpen de man over wie men geen
kwaad meer spreekt. Men kan Wilde tegen Wilde
uitspelen zoveel men wil, maar één ding is zeker:
de slotsom van Harris na zijn felle bladzijden over
de harteloze, de overtuigde verstomptheid van het
recht (en vooral het Engelse recht): Wilde was oneindig meer waard dan de mensen die hem ver
dan de mensen voor wie hij veroor--ordeln,
deeld werd, dan de mensen die van zijn veroordeling genoten. Het is misschien ook de syntese
van het hele proces.

Ik had Harris moeten lezen in 1917, te Bandoeng,
toen ik in strijd verkeerde met mijzelf omdat ik van
Wilde walgde en hem toch eindeloos beklagenswaardig
vond, toen ik bovenal het afgrij selike voelde van zijn
schande. Ik wist alleen waarom hij veroordeeld was;
ik kon mij geen enkel detail verschaffen betreffende

zijn proces, alles was vaag en weerzinwekkend en ik
had alleen zijn talent om mij tot hem terug te brengen.
Ik was toen zelf wel erg ver van mijn tegenwo or134

dige zo intellektuele! vertrouwdheid met iedere
ondeugd. Nu zegt Malraux: „Om de Engelse moraal
te kennen moet men de kranten lezen uit de tijd van
Wilde's veroordeling. De Londense meisjes van plezier hebben die avond rondedansen gedaan om
vreugdevuren op de trottoirs." En ik antwoord:
„Maar van de Engelse moraal is dit toch een minder
sterk staaltje dan de markies van Queensberry die op
zijn kaartje schrijft: To Oscar Wilde Losing as a SoMdomite. Die meisjes van plezier hebben misschien de
normale vreugde gevoeld van konkurrenten, ne faisant pas le spécial."
Wilde's talent. Voor mensen als Arland die het zover
schijnen te willen brengen iedereen met zuiver-literaire middelen te doen wenen, is Wilde alleen nog
maar de schrijver van De Profundis (oude lezing) en
The Ballad of Reading Gaol. Het twede is ongetwijfeld
zijn poëties meesterwerk, maar boven het eerste ver
ik verreweg het werk waarin men het meeste-kies
terugvindt van de Wilde van voor het proces: Dorian
Gray, ondanks en met al de fouten. Salomé staat mij
tegen om de hysteriese toon à la Maeterlink; ik heb
met genoegen gezien dat ook Harris het te verwaarlozen acht. Salomé is het stuk voor Sara Bernhardt
geschreven, en voor de bankier uit Bromberg van
wie Sherard vertelt, die de „grootse opzet" van het
drama bewondert (men weet wat dat zeggen wil) en
de naam van de schrijver niet weet.
Wilde's komedies echter, zegt Harris, in het bizonder The Importance of being Earnest, vormen, met het
beste van Congreve en Sheridan, het geestigste Engelse toneel. Maar Wilde was, meer dan Congreve
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en Sheridan, een boeiende, een in zijn soort onvergelij kelike persoonlikheid, en het is uit deze komedies
voornamelik en uit Dorian Gray dat tot ons de sterkste
weerklank komt van de spreker die hij was. Een komedie van Wilde was als een bloemlezing uit een
tijdperk van opmerkingen en gesprekken, en Dorian
Gray werd voor het beste deel zo geschreven. Wilde
is geen groot schrijver, heeft iedereen gezegd. Neen;
hij is het vooral niet voor hen die Bourget of France
voor een groot schrijver houden; men leest hem om
andere redenen. Het is doodgemakkelik te wijzen op
de voorbeelden, de goedkope hulpmiddelen en de
slechte konstruktie van Dorian Gray; en iemand die
zo leest doet beter de volledige werken te bestuderen
van Thomas Hardy of Henry James. Maar Wilde is
Wilde, ook in de literatuur. Wanneer hij niet zo
uniek Wilde was geweest, zou men hem hoogstwaarschijnlik ook in zijn werken niet meer zoeken.
Maar helaas, zijn werk is alles waarin hij voortleeft;
zijn werk, zijn leven door Frank Harris, en alle fragmenten, in alle andere werken, die van hèm zijn, alle
souvenirs van tijdgenoten die iets nieuws over hem
brengen, zelfs van tijdgenoten à la Sherard.

4
Gistoux, 23 Mei.
Gisteren teruggekomen uit Brussel, waar ik Gide
zijn film van de Kongo heb horen inleiden. Eenweer
zinwekkend, Brussels-mondain publiek voorop; doch
daar de heer Gide lang na de voorgeschreven tijd op
zich liet wachten, begonnen de mensen van de goed136

kopere plaatsen met de voeten te schuiven, te stam
beweging in het gordijn van het-pen,z.Eidlk
kleine deurtjewaaruit hij zou moeten verschijnen;
met ziet het profiel en de helft van een lange bruine
jongeman die zich onmiddellik weer terugtrekt; daarna weer de jongeman die het gordijn plooit en schudt,
dan opeens, voluit, de heer Gide, die met beheerste
pasjes naar voren komt, in een te keurig grijs pak,
die zijn schouders recht houdt, niet goed weet wat
met zijn armen te doen, en die een paar stijve buiginkj es maakt met een halve glimlach op het gezicht.
Hij lijkt, door het voetlicht beschenen, op zijn gegraveerd portret door Foujita, waarover iedereen
het eens is dat het niet lijkt. Hij is te jong en te oud
tegelijk: te jong door het gladde, het effene van zijn
gezicht, van het te keurige kostuum, van het rozige
kale hoofd het voorhoofd lijkt zeer laag, misschien
door de grote hoornen bril die er een gedeelte van
overstelpt te oud door het stijve van zijn bewegingen, het onzekere en beschroomde ervan, dat wat
hem op een leraar doet lijken inplaats van op de man
die uit de Kongo terugkomt. Hij is merkbaar geïntimideerd, verschanst zich wankelend achter de lessenaar en begint te spreken met een trekking, een
zenuwachtige verstijving misschien, van de kaakspieren, die hem een Engels akcent geeft. De stem is
diep, mannelik en niet onaangenaam. De manier van
lezen is gewild: uithalen, grote halten tussen de
woorden, af en toe het binnensmonds lachje dat een
puntige opmerking vergezelt. Men heeft de indruk
dat hij zo langzaam spreekt hetzij omdat hij nog
doende is zich te beheersen, hetzij omdat hij het
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Belgies auditorium gelegenheid wil geven hem goed
te volgen. Ver over de helft van zijn lezing veranderde plotseling stem en manier: de stem werd lichter,
de zin veel vlotter, gewoner, uitgebracht. Over het
algemeen heb ik een beeld gekregen van de Gide die
zich dwingen moet moedig te zijn, de Gide die zich
voor de spiegel bestudeert en berispt eer hij doen
gaat wat hij zichzelf verschuldigd is en wat hem door
de anderen zal doen veroordelen: de verkoop van
zijn biblioteek, of de uitgave (in méér dan twaalf
exemplaren) van Si le Grain ne meurt.
Zijn lezing zelf was middelmatig; mogelik ook
aan de Belgiese mentaliteit aangepast. Een kort fibosofies beschouwinkje over le besoin de se perdre, over
de primitieve man die nooit ik zegt, maar wi en die
zijn dorp en stam zo moeilik verlaat; voor het overige,
banaliteiten. Ik begrijp niet waarom hij zich schijnt te
verdedigen tegen het verwijt dat hij in zijn werken
alleen zichzelf heeft kunnen schilderen. Hij heeft niet
genoeg kunnen zeggen dat hij nergens in zijn film
voorkomt, dat de film niet om hèm evolueert, maar
een moeizame, een objektieve weergave is van .. .
enz. Het is eigenlik treurig. Men stelt andere eisen
aan een film die de reis van Gide weergeeft dan aan
een film gemaakt door een reklamerij der van Citro ën.
Als men Le Voyage dii Congo leest, is men blij dat Gide
de reiziger is en dat hij andere aantekeningen maakt
dan over bestuur, land en volk alleen; dat hij leest
onderweg, dat hij transpireert, hij, Gide, dat hij vlinders verzamelt, en zelfs dat hij leeslessen geeft aan
Adoum. Vroeger schreef hij dat het hem niet aanstond
wanneer de reiziger zich verstak, dat de reiziger hem
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altijd evenzeer interesseerde als de reis. Ik voor mij
erken dat de reiziger mij oneindig meer interesseert,
wanneer die reiziger Les Nourritures Terrestres heeft
geschreven en Les Caves du Vatican. Ik kan zijn film
ook niet „aardig" vinden, of een „heel goede film"
of zo, d. w. z. die desnoods van ieder ander kon zijn;
het is de S 6jarige Gide die de gedroomde reizen
van zijn jeugd op deze leeftijd realiseert, die mijn
bewondering wekt; niet de negerdansen, de neger
zichzelf, het hele repertorium van de laatste-idylesop
tijd dat alle „ontwikkelden en beschaafden" zo interesseert en dat aanleiding werd tot de groteske na
negermanieren door dames en heren-botsingeva
in smoking en baljapon. Als het is om ons de charleston-broek en opgetrokken jurken te bezorgen of
het maan enthousiasme bij tentoonstellingen en tea's,
dan voel ik mij, ik die in het Oosten geboren ben en
er mijn hele jeugd heb doorgebracht, desperaat en
koppig Europeaan. Als de heer Gide ons vertelt dat
de negers niet grotesk zijn, dat wij om de negers
niet lachen moeten, dat wij hun dansen, hun geloof,
hun zeden niet moeten tegenoverstellen aan de onze
tot streling van onze ijdelheid, en dat le nègre a trop
servi de repoussoir (hij sprak uit: repoussodre), dan vraag
ik mij af voor wie in 's hemelsnaam dit nieuw moet
zijn. De meest anemiese Pieter Stastok, die drie minuten lang zijn benen bewegen kan, beijvert zich
tegenwoordig naar de maat van zijn krachten neger te
zijn. En de werkelike liefdë, het werkelik begrijpen
van een land, zijn alléén mogelik voor degenen die
er zelf zijn heengegaan, die er zich geheel aan gegeven hebben, die er geleefd hebben in één woord. De
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rest is snobisme, gewauwel en modegedoe: de Charleston en Josephine Baker na de „genezing uit het
Oosten" en Tagore. De verlichte geest van deze da
Ik voor mij vind het bijna jammer-genisroma.
dat de belangstelling van Gide voor Afrika zich juist
in deze tijd heeft gemanifesteerd.
en na, helaas, het
Men heeft hem na de lezing
afschuwelike eind: „uw Kongo... de onze... bevriende landen ... wanneer ik uw belangstelling zal
hebben gewekt, voel ik mij voldoende beloond!"
geweldig geapplaudisseerd en tweemaal terug laten
komen. Zijn mond, die zich onder het lezen voortdurend in plooien trok, als proefde hij iets bitters dat
nogal vies was tegelijkertijd, heeft schuchter en vriendelik geglimlacht. Gedurende al de tijd dat hij op dit
toneel stond, was hij toen het prettigst om aan te
zien: men had hem kunnen houden voor een bijziend
insektoloog die zich grotere dieren te vriend maken
wil. Ik ben blij dat ik later in de gelegenheid ben geweest hem van dichterbij te zien, zijn profiel altans,
twee rijen voor mij. De trekken bleken scherper te
zijn, het geheel minder netjes, minder effen, goddank,
ofschoon de blik zo karakteristiek op al zijn portretten
verscholen bleef achter de grote bril. Ik
heb tevergeefs naar zijn wratten gezocht, zowel in
de zaal als op het toneel.
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5
Gistoux, 25 Mei.
Jan van
Bij de verzen van A. Roland-Holst.
Nijlen zei mij eens: „Hij is een eenvoudig man, anders
dan men hem zich uit zijn verzen zou voorstellen."
Het is misschien jammer dat ik die verzen niet goed
genoeg kende voor ik mij een beeld van Holst had
gevormd; nu lijken ze mij eenvoudig als hijzelf. Een
hele dichtbundel van i o blzn. als Voorbij de Wiegen,
lijkt gevuld door één grote zang, waarvan de verschillende poëmen, ondanks hun opschriften, niet
meer dan de onderdelen zijn. Holst schrijft werkelik
voor zichzelf: vandaar ook de bijna schaamteloze
terugkeer van woorden als wind, tee, regen, meeuwen.
Als men weet dat hij in Bergen woont, een groot
wandelaar is en mystiek verliefd op de zee, wordt

alles verklaarbaar. Het enige wat niet eenvoudig lijkt,
op het eerste gezicht, in de verzen (maar men went
er snel aan), is de estetiese toon: het hoge en verre,
het Engelse in de poëtiese konceptie. Maar Holst is
geen Engelsman; hij is de zoon van een Viking, aan
het Hollandse strand achtergelaten en in een deftige
Hollandse familie grootgebracht: vandaar het mannelike en beschroomde tegelijk in zijn voorkomen
en optreden, en vaak in zijn werk. Hij groeit in de
sfeer van wind en zee; de rest is een kwestie van
opvoeding en zelfbeheersing. Overal waar men de
mens raakt, zonder zich met de estetiek bezig te
houden, vindt men een volkomen en eenvoudige
harmonie. De zwerver, en dikwels verliefd; een
Noorse Tamalone. Naarmate Holst ouder werd,
'4'

schijnt hij de liefde te hebben geweerd uit zijn poëzie,
waarin hij misschien ongelijk heeft, of altans zichzelf
onrecht doet. Hij heeft, in deze lijn juist, onovertrefbare verzen geschreven, tot berstens toe gevuld met
de melankolie van het post-coitum. Ik geloof niet
dat in de hele Hollandse poëzie de weerga te vinden
is van het lange gedicht Eenamen of het begin van
De Stervende Geliefden. In de zelfkeur Ex Tenebris
Mundi is een groot tekort aan de minnende Holst;
zelfs Zwerversliefde werd er niet in opgenomen (dat
meesterwerkje voor ieder vrouwenhart). Maar de
twee of drie kanten van zijn dichterschap vloeien
zo ineen, dat in een bundel als Voorbij de Wegen de
onderverdelingen feitelik voor niemand van belang
zijn dan voor hemzelf: voor de lezer is het één lange
wandeling, en altijd dezelfde stem die zingt. Ik heb
deze poëzie eerst leren waarderen toen ik mij voorgoed aan de eentonigheid ervan had overgegeven:
toen ik het daarover met mijzelf eens was. Voor wie
zich met deze stem vertrouwd heeft gemaakt, is het
evenals bij Van Schendel altijd dezelfde bekoring; ook in zijn twee eerste bundels, waarin de
woordkeus zoveel meer literair is.

aan mijnbloemlezing
uit Jan van Nijlen. Er is eigenlik geen reden dit bundeltje in 30 exemplaren te doen drukken. Het geeft de.
volledige Van Nijlen, en onder de meest passende
titel die hij ooit koos: Heimwee naar het Zuiden. Zo is
heel dit werk: met de zachtheid en de bekoring die ons.
26 Mei. Delaatstehandgelegd
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reeds uit de titel tegenwaaien. Het Zuiden is deze
dichter en deze dichter het Zuiden waard. En ik denk
niet alleen aan het onmiddellike Zuiden van Europa:
van alle dichters die ik ken, zie ikVanNijlen alleen in
staat om Indiese verzen te schrijven, om de krachttoer te volbrengen van naar Java te gaan en een weerklank van die harmonie, iets van die bizondere innigheid in Nederlandse verzen te leggen. (Wat Jan Prins
op dit gebied gegeven heeft, lijkt op de schilderijtjes
van het artistieke familielid, die in Indië in de eetzaal
worden opgehangen.) Telkens als ik Van Nijlen lees,
voel ik mij als ongemerkt door hem gebracht in de
sfeer van de Prediker en van Omar Khayyam: het is
dezelfde glimlach en dezelfde moed. Daarom lijken
mij woorden als „geknot, gedeukt, gekneusd" (Marsman) zozeer ' met zijn wezen in strijd: er kan alleen
sprake zijn van berusting; maar het is niet mogelik te
berusten met groter gratie, en groter vriendelikheid,
met alles, in één woord, dat iedere bijgedachte aan
wrok of verbittering belachelik maakt.
Het lijkt mij niet mogelik ook, meer direkt te zijn
en zich duideliker uit te spreken in een zo beheerste
vorm en op zo zachte toon; of beter nog: dit werk
heeft heel het karakter van de gedachte, sterk geformuleerd, door de versmaat geakcentueerd, maar
intiem: het is een monologue interieur, uiterst helder
want uiterst precies. Ik heb Van Nijlen eigenlik voor
het eerst gevonden (nadat ik hem overigens zonder één vers van hem te kennen jaren lang had
aangezien voor zoiets als de beschermheer van een
kringetje Vlaamse minor poets), op een avond tussen
Gr'. sprecieuze „Palladia", nadat al mijn belangstelling
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was uitgegaan naar Buning's In Memoriam, en toen ik
geheel vermoeid was van die zeer estetiese, zeer eteriese smart, van die fluisteringen voor een schim
over nauweliks een dode. Ik geloof dat ik ongezocht
het hele verschil heb aangegeven: poëzie als In Memoriam is voor alles een esteties gefluister, de poëzie
van Van Nijlen een gedachteloop, beheerst doch te
scherper uitkomend in de vormen die zij voor zichzelf gekozen heeft. Het zou mij niet verwonderen
wanneer een Buning de estetiek van een Van Nijlen
te weinig subtiel vond, te droog, te schools, en summa summarum: te gemakkelik; of zelfs te weinig
„dichterlik"; terwijl het voor mij zeker is dat juist
door die betrekkelik effen estetiek, Van Nijlen behoren zal, behoort, tot die weinige dichters die men
altijd (waarmee ik bedoel: in iedere periode van de
literaire strijd) lezen kan. Een Van Nijlen, bovendien,
is dichter dwars door of ver over iedere estetiek heen,
en zou dichter blijven in proza omgezet, zoals de
Prediker dichter is. En toch, zij die Van Nijlen's
eerste verzen kennen, hebben zich rekenschap kunnen
geven van de moeite die hij zich getroost moet hebben, en de voortdurende inspanning, om te geraken
tot zijn tegenwoordige perfektie in deze sobere manier. Een van zijn innigste en persoonlikste gedichten, De Haven, is tegelijkertijd een meesterstukje van
syntaxis. En naarmate het technies kunnen groter
werd, en de mens ouder, werden ook de kencessies
van de mens aan de schrijver geringer. Zijn laatste
verzen zijn die van een veertigjarige; hij toont er zich
zonder enige zelfoverschatting, zijn waarde en zijn
grenzen volkomen bewust, berustend maar sterk: er
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is een volkomen harmonie tussen de dichter en de
mens, d.w.z. dat deze mens, zelfs om dichter te zijn,
geen enkele lafheid behoeft te begaan tegenover
zichzelf.
29 Mei. Uit Voorbij de Wegen en De Wilde Kim een
soort bloemlezing voor mijzelf samengesteld: een
samengetrokken, verscherpte Holst. Bij het overlezen
weer opgemerkt, vooral in de langere gedichten, die
kleine onhandigheden die ik misschien beter stug heden noemen kan, en die dikwels gewild zijn, maar
dikwels, dunkt mij, uit het wezen zelf opgekomen
tegen het meesterschap in. Het soepelste gedicht van
alle lijkt mij Twee Dooden. Het grootste, het sterkste,
misschien Nederlaag, maar het gedicht waarin ik het
meest Holst meen terug te vinden is De Ontkomen
Zwerver. Er is nog een ander gedicht dat mij voorkomt een ware syntese te zijn van heel dit werk; het
heet De Zwerver en de Ziel en is niet veel groter dan
twintig regels.
Op de laatste bladzijde van De Kilde Kim komt een
prachtige naam voor, vol beloften en klinkend als een
hoog dreigement: Concobar. Helaas, een prozaverhaal
van Holst heeft mij alle belangstelling voor de drager
van deze naam doen verliezen. Ik weet nu dat hij
koning was, dat hij heerste in een stad met de schone
naam ook van Emain Macha, en dat hij desondanks
verliefd werd op een jongedame met de veel minder
schone naam Deirdre, een soort fatale vrouw van het
vervelende soort, het blonde, en die op haar beurt een
antipatieke held minde met de bepaald lelike naam
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Noisa. De rest is voor mij onverteerbaar als de Nibelungen: er wordt gedronken, verraden, gebrand en
gebakkeleid. Die Concobar slaagt erin zijn rivaal met
de lelike naam en zelfs diens jongere broertjes te ver
maar wordt op zijn beurt gekastijd door een-delgn,
toonbeeld van trouw, genaamd Fergus. Hij blijft
nuchter van Deirdre, en Emain Macha wordt achter
hem afgebrand. Het is onvergeeflik voor iemand die
Concobar heet; hoeveel interessanter was dan niet
„de felle Hagen", die de naam had van een sigaren
Als men Concobar heet, is men het zichzelf-fabriknt.
en het nageslacht verplicht voor het minst enige
pittige details in zijn reputatie te brengen, zoals die
Béhanzin, vorst van Dahomey, voor wie Malraux
zoveel voelde, en die naast een goedkoop satanisme dat
de Europese ambassadeurs zo verschrikte: pilaren bestaande uit doodskoppen en de rest, tenminste een
leger er op na hield van amazonen met één afgesneden
borst. Als men Concobar heet, dient men zo ver te
staan boven een Gilles de Retz als een Gilles de Retz
boven een Hagen staat. Men zou een sonnettenkrans
kunnen vullen met de gruwelen van een onontdekte
Concobar. Concobar is een hogere, een veredelde
vorm van Rocambole; de geslaagde magiese klankkombinatie die het warhoofd Péladan ontsnapte toen
hij zich in een roman van veertien delen stak onder de
schuilnaam Merodack. Merodack is een in de modder
uitgegleden Concobar. In de gegeven omstandigheden benijd ik degenen voor wie Concobar niet meer
is dan een naam, een naam als een onweerswolk die
zich nog niet boven Deirdre's, Nosia's en andere
Usnachs heeft ontlast.
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6
A. VAN SCHENDEL, FRATILAMUR. (D.G.W., ge
schreven Juni '28.).
Vele mensen zullen weer zeggen dat zij niet veel
begrijpen van dit proza; al de brave mensen die alleen
maar lezen met hun gezond verstand (en zelfs met al
wat zij bezitten aan gezond verstand); in werkelikheid
ontvangen wij met dit kleine boekje het persoonlikste
geschrift dat Van Schendel ooit publiceerde. Het is
geen verhaal, ofschoon het er dikwels de toon van
aanneemt, het zijn geen jeugdherinneringen, tenzij
men bij „jeugd" zou denken aan het eeuwige kind
in de kunstenaar: het is als een lang lied in proza voor
wie zijn kinderjaren aan een stromend water heeft
doorgebracht en wie naar een verhaal weet te luisteen gedaan door de wind. Nooit heeft Van Schendel
zich misschien zo ver van wat men het realisme noemt
verwijderd, en nooit heeft hij zich zo volledig bekend.
Al zijn verlangens en vrezen vindt men erin, en hier
en daar zijn afkeer; hij heeft deze bladzijden geschreven met vertedering en schroom, en zoals zij voor
ons liggen zou men ze kunnen noemen: de beken tenissen van een man die ervoor terughuivert zichzelf te doen kennen in al zijn grootheid en goedheid.
Dit over zichzelf praten zonder er zichzelf in te willen
betrekken, geeft aan het geheel de wazigheid en de
bekoring van een visioen. Zij die dit boekje zullen
lezen zoals het gelezen moet worden (en mij dunkt,
men vindt instinktief de manier of men vindt ze niet),
zullen het een plaats geven vóór al het oudere werk
van Van Schendel, vóór de eerste verhalen zelfs,
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omdat het als een inleiding tot schrijver en oeuvre kan
worden beschouwd. Krachtens de simpele waarheid
dat een persoonlikheid als deze, alle schroom, alle
pudeur ten spijt, minder dan menig autobiograaf
zich in een geschrift van dit karakter verbergen kan.

Gistoux, Juli.
Het is vreemd, ik lees De Afspraak van Holst voor
de twede maal en opnieuw heb ik het gevoel dat ik er
buiten sta, dat deze menselikheid van mij wegstroomt,
naar dat andere eiland misschien, waar ik, blijkbaar
niet geboren ben. Ik herken geen van deze gestalten,
ik versta nauweliks deze taal en het verwondert mij
dat zovele Nederlandse dames en heren ermee vertrouwd schijnen. Als dit een bekentenis is de bekentenis voornamelik van een heimwee of een verlangen dan is zij geschreven voor de Vreemdeling
ik moet het aannemen in een taal die de mijne
niet is. Het is niet alleen het lange ritme dat dit proza
telkens weer verwijdert van mijn konceptie van proza
(van recht en puntig, prozales proza), dat mij voort durend doet denken aan een gedicht; zelfs de woordkeus is mij telkens geheel vreemd. Ik besef dat hier
veel grotere waarden in het spel worden gebracht
dan bij Deirdre, maar alles speelt zich voor mij af
achter dezelfde sluier. Bij een geschrift als DeA f praaX
vraag ik mij af of Poe mij getroffen zou hebben zonder die buitengewone preciesheid van detail, die bijna
realistiese annotaties die lijnrecht in tegenstelling
schijnen met het mysterie van zijn atmosfeer en die
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toch — zelfs in een zo volmaakt voorbeeld als The
Fall of the House of Usher — dat mysterie helpen
veroorzaken.

7
Gistoux, 17 Aug.
Nu A.R.H. vertrokken is, hier iets vastleggen van
het soort debat waarvan mijn brief van io Mei een
voorproefje geeft. Ik hoop dat het hem niet al te zeer
heeft verveeld of afgemat. Ik ben een vermoeiend
prater, naar het schijnt; hij heeft zichzelf vergeleken
bij een bokser, groggy in de zoveelste ronde en telkens in de touwen geslagen. De twede avond van zijn
verblijf hier ging hij sufgepraat naar bed en leed
toch meer dan ooit aan slapeloosheid, vanwege de
inspanning zo kort voor het naar bed gaan. De eerste
ronde was hij anders zeer fit: het ging toen over
geesten, spiritisties verklaard of als ektoplasma, en
over het onderbewustzijn. In de twede ronde enige
vermoeienis. Wij overwogen toen de mogelikheden
van een verdwijnen, met verbreken van alle banden,
om te ontkomen aan een zelfmoord. Zoiets dus als
een oplossing à la Rimbaud om er geen eind aan te
maken à la Jacques Vaché. *) De laatste ronde
moet geweest zijn mijn kommentaar op de hoofdfiguur van Conrad's Heart of Dar,ness, het vreemde
personage dat Conrad maar even moet hebben gekend, dat Kurtz heet in het verhaal en Klein heette
*) Een soort voorman der huidige surrealisten; hij pleegde
zelfmoord. Zijn vriend André Breton bezorgde van hem een
kurieus plaketje Lettres de Guerre.
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in de werkelikheid, zoals Malraux mij vertelde (Klein,
als de Duitser van M. zelf in Les Conquérants). Ik moet
A.R.H te vurig zijn, nog te vurig, in de literatuur.
Voor hij kwam, schreef hij mij van deze cahiers dat zij
hem „bij voorbaat deden huiveren voor de hevigheid
onzer literaire gesprekken, tenzij hij, tegenover mijn
ferociteit, zich hulde in de nevel der mildheid die zijn
veertig jaren voegde." Ik heb mij toen ernstig voor genomen sober te zijn. Helaas...
Met dat al staat A. R. H. rotsvast in zijn literaire
overtuigingen. Hij wil „virgin soil" en geen „ oulevardliteratuur". Ik begrijp bij hem veel beter dan bij
J. C. B. dat hij een boek als lVuthering Heights minstens
zo goed vindt als het beste uit Dostojevsky, iets wat
ik waarscbijnlik tot mijn dood bestrijden zal. Het
geval Emily Brontë is misschien mysterieuzer dan
de geleidelike ontwikkeling van Dostojevsky (vanuit
Gogol tot zichzelf), maar als Ïuthering heights te
vergelijken is met een storm, Dostojevsky verwekt
stormen die tegelijkertijd door een weergaloze barometer worden gekontroleerd. Om er een voorbeeld
van te geven heb ik gezegd: „Men is Raskolnikov,
voortdurend, voor en na de moord, men is bijna
nooit Heathcliff." A. R. H. antwoordt: „Dit is geen
kriterium; Heathcliff is een element." Het is de vol ledige verklaring van zijn bewondering voor dit
boek. Hij geeft toe dat Dostojevsky een reus is:
ondanks alles wat hem irriteert. „Je moet bepaald lezen, raadt hij mij aan, maar in het Duits, de
Untergang des Abendlandes van Spengler." Ik besta,
zegt hij, te. veel uit asfalt. Dostojevsky is een reus,
maar een reus uit de hoofdstad. Het is mogelik,
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maar de toppen van een Dostojevsky (Schuld en Boete,
De Idioot, De Demonen, De Gebroeders Karamazov) verheffen zich even hoog als de toppen van een Shakespeare. Een andere vergelijking is onmogelik.
De Nederlands-Engelse vorming van A. R. H. is
voor mij van veel waarde geweest. Telkens een
wandeling in een geheel ander domein van de poëzie.
En de overtuiging waarmee hij zegt: „Geen enkele
van die Fransen hààlt dat, ik verzeker het j Zijn
geheugen is, naar hij doet voorkomen, slechter dan
het mijne, wat hem niet belet heeft mij allerlei
verzen te citeren, tot Franse toe, waartegen ik mijn
bewonderingen heb moeten plaatsen en niet altijd
zonder moeite. Ik hecht waarde aan deze citaten
omdat zij als het beste uit ons opkomen, omdat men
ze in dit soort debat de ander toeschuift, als om zijn
argumenten te stuiten: - telkens een hapje fondant, of
gember of rahat-loekoem. A. R. H. vooral heeft veel
„Oosters" uitgedeeld:
Dit uit Boutens' Khayyam-vertaling:
In don' ren hoek van 's Levens tuin verschrompeld
Door 't eenig welig onkruid overrompeld,
0 hart, gel /l een ro en/ nop bekneld
En als een tulp in eigen bloed gedompeld.
En dit:
Als h j u noodt dat ge aan zin tafel eet,
Dan wisselt g uw wezen als een kleed;
Een teug Oneindigheid uit tine handen
Maakt dat gij al wat leefde en stierf vergeet.
I5'

Dit uit Leopold's vertaling:

De liefste naderde, min binnen weken,
Een hart dat sprak, een mond die niet ion spreken,
0 fel verdor sten, wreed martyrium,
Tusschen de murmelende waterbeken.
Dit oorspronkelik „Oosters" uit Leopold:

En toen ij van m ij opstond en de haren
Glansende stree k en door de wimpers heen
Tuurde, door de acht^innige, en het wel scheen
Of ongerept nog hare wangen waren...
Dit andere:
O nachten van gedragene extase

En diepgedronkene verzadiging,
Als elk met zijn gelui, te rade ging
En van alleen zijn langfaam wij genaden .. .
En dan dit openingskwatrijn, een van de prachtigste, zegt hij, van Henriëtte Roland-Holst:
Niet heb ik meegedragen uit den slag
't Gereede en blijvende ontroerd vermogen
En de gracht niet der inwendige oogera
Om de volte te grepen van den dag.
Hij geeft toe dat prachtig klinkende verzen van
Karel van de Woestijne vaak bijna alleen drijven op
een uiterlike praal, als (ik citeer ze):
Uitdagend dreigement der driest gedragen borsten,
O buik die glanst en glooit gelijk een beukelaar!
Maar hij citeert er andere, van een andere schoonheid:
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De schromple men schen gaan naar 't einde van den homer,
IA, ben de vreemdeling die naar den herfst moet gaan.
En uit een zeer lang gedicht de slotverzen, zoiets
als:
... Laten wij nederdalen
van
uw rik, Vergetelheid.
De koele treden
Als de meest angstwekkende verzen misschien die
hij kent, het begin, ongeveer zo, van een gedicht
van Gorter
Werend Zin de witte onstuimigheden
Van den avond, en mijn gedicht is heerend
Zich naar den wand...
Hij meent dat het beste uit Hugo ieder ander Frans
dichter overtreft en citeert deze regel (die mij aan
Hérédia doet denken):
L'ombre baignait le sol du morne promontoire —
en deze twee, die mij zo ver van Hugo verwijderd
schijnen als maar enigszins kan:
Oh, Seigneur! ouvre- moi les porter de la nuit
Afro que je m'en aille et que, je di.rparai.rse.. .
en waartegen ik onmiddellik Baudelaire doe horen:
Ah! Seigneur! donned-moi la force et le courage
De contempler mon cour et mon corps sans dégout!
Ik citeer hem uit Apollinaire (Apollinaire die hij
onvoldoende kent en die voor mij van groter waarde
is dan Verlaine en Moréas bijeen) wat het meest in
aanmerking komt als middel tot overtuiging:
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Vers le furtif palai.r de Rosemonde
Mes rêveu.res pensées pieds nur vonten soirée
Le palai.r don du roi comme un roi nu s'élève
Des chairs fouettés de roses de la roseraie.

Wat hem aan het bleef e denAen van Boutens doet
denken en mij terugbrengt tot Baudelaire:
... Meme dans nos sommeils
La Curiosité nous tourmente et nous roule
Comme un Ange cruel qui f ouette des soleils.
Hij heeft zich beklaagd over de afwezigheid van
mysterie in de Franse poëzie. Ik geef hem Jarry, maar
dàat bedoelt hij niet. De verdronkenen van Rimbaud:
Et dès Torsje me suis baigné dans le poème
De la mer infusé d'astres et lactescent,
Dévorant les a urs verts ou, flottaison. blème
Et ravie, un noyé pensif, parfois, descend...
De zesde strofe van Bateau lyre, en deze zeventiende:
Presqu'ile ballottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds,
Etje voguais lorsqu'a les travers mes liens frêler
Des noyés descendaient dormir a reculons ..
Maar neen, het mysterie van sommige Engelse
verzen, zegt hij, zit méér nog in het ritme en de magiese schikking van de woorden. Waarschijnlik juist
dat wat over mij heen waait. Ik keer tot Apollinaire
terug:
Que lentement passent les heures
Comme passe un enterrement
Tu pleureras l'heure ox to pleures
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Qui passera trop vitement
Comme passent touter les heures.

Is het niet volmaakt? Men heeft Apollinaire te lang
reeeds aangezien voor een uitsluitend „modern"
dichter. Hij is verreweg de grootste Franse dichter
van de XXe eeuw. En bij jarry, die veel minder
dichter is, al was hij niet minder geniaal, opeens de
twee slotregels bij v. van dit kwatrijn, waarin de plaatsing, het tegen elkaar doen opklinken, van ieder
woord mij onverbeterlik schijnt:
La bone a peine a bai ré la chaussure
cure
De votre pied infinitésimal,
Et eest d'avoir mordu dans tout le mal
Qui nous a fait une bouche si pure.
Ik heb natuurlik ook niet vergeten mijn geliefde
regels op te zeggen uit Levet:
... Novembre, tribunal suprême des phtisiques,
M'exile sur les bords de la Méditerranée .. .
7'aurai un fauteuil ron/ant „plein d'odeurs légères"
Que poussera lentement un valet bigin stylé,
Un soleil doux vernira mes heures dernieres
Cet hiver, sur la Promenade des Anglais .. .
Het is die onverklaarbare grootheid, soms, opeens,
van „de poésie mineure". Maar A.R.H. laat zich niet
overtuigen. Ik ben misschien ook niet serieus genoeg.
Tegenover de ritmiese schoonheid van dat kwatrijn
van Henriëtte Roland Holst heb ik de schoonheid
willen doen gelden van een zeer gedragen maar
meer dan obscene strofe van Malherbe, en we
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derom als een voorbeeld van mysterie een soort
lied uit Le Libertinage van Aragon, dat A.R.H.
aardig vond maar meer ook niet, en waarvan de
slotstrofe luidt:
La glace et l'e ff roi l'aurore et l'horreur
La glace et l' e f roi le signe de croix
L'aurore et l'horreur a chacun sofa tour
La glace et l'efroi la glace et le jour
L'aurore.
19 Aug.
Het is wel zeer onvolledig. Ik herinner mij telkens
andere fragmenten die ertussen gewerkt zouden
moeten worden. Bij v. zijn grief tegen de krankzinnigheid altijd, de vooropgezette krankzinnigheid van de
personages van Dostojevsky: „King Lear, zegt hij,
wordt krankzinnig, Raskolnikov is het van de beginne
af aan." Maar ook dit laat zich niet vergelijken. Ras
kolnikov is krankzinnig par manière de dire; Lear
raakt het hoofd kwijt om een bepaalde reden, zijn
krankzinnigheid is om zo te zeggen normaal. Casanova zegt ergens dat vóór Ariosto niemand geweten
heeft hoe men gek wordt; het kan kurieus zijn het gek
worden van Orlando met dat van Lear te vergelijken
en na te gaan in hoever, bij Ariosto zowel als bij
Shakespeare, de krankzinnigheid zich in de verzen
zelf uit, d.w.z. door het ritme en het akcent der verzen wordt waarschijnlik gemaakt. Het blijft een superieure truc. Het processas van gek worden vindt men
misschien veel kompleter terug bij Poe (The Tell-Tale
Heart, The Blac1, Cat, en elders). De personages van
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Dostojevsky hebben ver doorgevoerde en vergrote,
maar volkomen menselike, neigingen, hoe de Nederlandse protestantenbond er ook over denken mag.
Heart of Darkness. Kurtz is misschien het meest
aangrijpende voorbeeld dat ik in de literatuur ken van
de verdwenen Europeaan, de man die zich van alle
banden heeft losgemaakt en zich tegenover een nieuw
leven ziet geplaatst, hier bovendien in de volle wilderis van het oerwoud, dus met een geheel nieuwe kode
van bestaan. Hij keert niet terug omdat hij sterft. Hij
had ook gek of idioot kunnen worden, zich over kunnen geven aan een redeloze ouderdom. Men kan er
zich alles van voorstellen omdat men evenals
Conrad zelf alleen over hem hoort spreken en hem
eigenlik alleen ziet om zijn einde mee te maken. Maar
het geheel treft ons als, voor alles, waar. Ik heb geen
bitonder grote bewondering voor Conrad, zijn vrouwenfiguren zijn over het algemeen onaannemelik
en lij ken in zijn boeken gebracht ter bevrediging van
het romance verlangend Engels publiek; zijn manier
van schrijven is dikwels kinderachtig en vol traditionale trucs, een boek als Victory bij v., dat uit
kunnen zijn, is overal bedorven met-stekndha
eindeloos herhaalde, onuitstaanbare pantomime-aanwijzingen: borstuitzettingen van Schomberg, vervaarlik grijnzen van Ricardo, dodelike blikken van Mr.
Tones, speciale glimlachjes van Heyst, enz. Maar
Heart of DarkLness is superieur aan alles wat ik van hem
las (zes boeken, tot dusver, maar Malraux die hem
veel beter kent, zegt dat hij mij geen andere Conrad
weet aan te wijzen van dezelfde waarde). Conrad lijkt
'57

mij op zijn best als hij herinneringen optekent vol
van die details die men niet verzint en als hij mensen doet optreden die hij gekend moet hebben, zonder
ze te veel tegen denkbeeldige personages uit te spe
doen aan als waar,maar de-len.AmayrHst
omringende figuren en vooral de „girls" schuiven over ze heen. *) De liefdesgeschiedenis tussen
Almayer's halfbloed-dochter en de Balinese prins is
even vals als povertjes; zo'n intrige wordt in een
Engels boek gebracht voor de amateurs van filmradjahs met het verschil dat Conrad langdradiger
is en zichzelf veel meer au sérieux neemt. Het is
vreemd dat zelfs Conrad, die over het Avontuur geschreven heeft als Robbers over de Hollandse familie-katastrofen, d.i. met dezelfde rustige kennis
van zaken, dat ook deze man, die bovendien niet jong
meer was toen hij begon te publiceren, aan zulke
behoeften heeft voldaan. Dat men er de medewerking
van een uitgever achter moet zoeken lijkt mij ie
onwaarschijnlik; ze ongelukkig als exkuus.
2

S Aug.

De Afspraak herlezen. Na al wat A.R.H. mij ervan
*) Ik heb mij dikwels afgevraagd waarom men bij Conrad
zoveel volkomen onmogelike vrouwenfiguren aantreft: mondaines, die op grote en gevaarlike questes uitgaan, enz., en die
altijd zoveel bederven van de atmosfeer welke Conrad bereikt
met zijn landschappen en zijn avonturiers. Ik heb er dit op
gevonden: dat voor Conrad, in menig opzicht een typiese capitaine-au-long-cours, dit soort vrouw de Ideaal-Vrouw was, de
de vrouw van zijn eenzame dromen, de vrouw die hij zelf het
allerliefst onverwachts in zijn kajuit zou hebben aangetroffen.
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gezegd heeft, staat het iets meer voor mij open; maar
toch, wij moeten beiden maar aannemen dat mijn
asfalt ontoegankelik blijft voor dit mysterie deze
atmosfeer waarin de Vreemdeling en de schrijver
kommuniëren. Het schijnt dat verschillende katolieke personages er dieper in zijn doorgedrongen, en
het verwondert mij dat de teosofie Holst nog niet
heeft geannexeerd. Terwijl ik mij hier nog steeds
voel als had de gratie mij niet beroerd ... *)
Geprobeerd ook te lezen Willem Mertens' Levens
het eerste werk van de heer Van Oudshoorn.-spiegl,
A.R.H. heeft het nooit geheel kunnen uitlezen,
naar hij meent omdat dit pessimisme hem benauwt. Ik geloof dat hij zich hier vergist: het moet
zijn om de onfrisheid. Dit boek is voor mij onleesbaar omdat het burgerlik is en kleinzerig.
De stijl is dikwels grotesk, de geur van het geheel uitgesproken ranzig en de hoofdpersoon bitter weinig interessant. En hier van „menselikheid"
spreken, is het woord nemen in de Costerlike betekenis. Als men Zoo bladzijden lezen moet om te
leren dat een kwijlzak ook beklagenswaardig zijn
kan, moet men er wèl duur voor betalen, voor mijn
gevoel.
*) Dec. 193o. — Ik hecht eraan hier te verklaren dat ik het
niet bij deze poging heb gelaten, maar geëindigd ben met dit
boekje lief te krijgen, waarin ik een van de weinige werkelik,superieure mensen terug wilde vinden die ik van meer nabij
,gekend heb. Ik kan nog steeds niet zeggen dat ik van dit proza
op zichzelf genoten heb: ik heb er mij moeizaam door moeten
.laten overwinnen, en, afgescheiden van de menselike inhoud,
blijft het zich aan mij voordoen als een soort gedicht, altans
,

de uiting van iemand die exklusief en onhandelbaar dichter is.
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NA WOORD.

Het heeft een ogenblik in min bedoeling gelegen de publieke uitgave van dele aantekeningen die, met uitronderirag
van het in tijdschriften gepubliceerde, tot dusver in 30
exemplaren werden gedrukt, hier te verklaren — maar ten
slotte: waarvoor?.. . Dat ik mij niet weinig voor mijzelf
interesseer, dal iedereen wel inrien. Dat dele aantekeningen
nauweliks als kritieken beschouwd kunnen worden, hoo gstens als een delf bene rtiging in krities proza, heb ik, elders
tot vervelens toe geegd. Wil men daarnaast aannemen dat
ik behoor tot de beoefenaren van the gentle art of making
enemies, mij wel.
Ik interesseer m ij tenslotte or eer voor my Zelf, dat
alleen de mening van enige mij verwante mensen, van rverkelik belang voor m ij dan rijn. In dit oplicht leerde ik
toch, tot eigen ontsteltenis, dat mijn kleine oplage van 30
exemplaren ontoereikend was, delf r in een land met een
^o on wankelbaar geloof in de leestrommel en een o hoge
af^ijdigheid inra^,e literatuur. Aan de meerderen of minderen voorbij de 30 geef i%, gaarne wat y in dele cahiers
van hun gading mochten vinden; en wat de beroepsvoorlichters betreft: re.r innocenten naast drie mediokriteiten
tegen één intelligentie of daaromtrent — het ware een te
edel streven hen op weg te helpen; de één op de tien vindt
zijn weg vakelf, de negen anderen komen goddank, onfeilbaar
op de verkeerde weg, die de grote reden is van hun bestaan.

Sedert enige tijd ,omen ^ y daar, natuurlik met eigen middelen, maar in het teken van Freud; misschien dus dat ik
later, wanneer ik m ijzelf nog wat belangr ijker mocht vinden
dan ik, het nu doe, en wanneer de karakter-analyses naar

aanleiding van mijn houding tegenover de kritiek, de onnoIGI

dige herdrukj,en van mijn boeit/es, de prijs, de letters en
het papier, of de kleur van het omslag van dezelve, de „moderne" spelling, de drub fouten, end. mochten zijn uitgeput
— dat ik er dan toe dal overgaan een lijstje
je in mijn boeken
te leggen van de dassen die il, draag of de li/euren die
prefereer.
In afwachting van dat tijdstip laat i/ het hierb ij, in de
vaste overtuiging dat men niets verandert aan de orde der
dingen of de voorbestemming der mensen, dat alle cahiers
ter wereld de heer Coster niet hullen verlossen van het eties
waterhoofd dat het zijne is, noch in de geringste mate beletten dat een Borel zijn stukjes geleurd glas slit aan
het publiek van Regina, als juwelen van Mataram of
reli/wieën van Hang- I-Vang-Kzva/.
Mei 1930.
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