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SURREALISTIESE FRANSE LETTEREN.

(Bespreking in

Den Gulden Vinc/,el, geschr. Aug. '28).
Er is een nieuw boekje uitgekomen over de surrealistiese beweging; het heet La Révolution et les Intellectuels, en de schrijver, die zelf surrealist is, Pierre
Naville, bedoelt hier en daar het surrealisme in de
revolutionaire stromingen te situeren en elders het er
buiten of boven te doen zweven. De twee grote artikelen waaruit het werkje bestaat, keren elkaar bij
momenten vierkant de rug toe, en de stijl van de
schrijver, die gaarne in een gemakkelik lyrisme overslaat, is vol van een onduidelikheid, die als de beloning moet worden beschouwd, misschien, van wie
zich met ijver op het procédé van automaties schrift
heeft toegelegd. Het is ook rijk aan die karakteristieke woorden als: imbécile, abruti, pourceau, plus nog
enige mooiere, waaraan de lezers van het blad La
Révolution Surréaliste sedert lang gewend zijn. De surrealisten hebben ook zo hun kleine gewoonten. Men
zou, versterkt door het boekje van de heer Naville,
de volgende definitie van hen kunnen geven: „Altijd
protesterende jongelieden, die zich ophouden met
een soort kunst, ofschoon zij het meestal niet willen
weten, en deze kunst beoefenen vanuit een soort
onderbewustzijn." Maar waartegen protesteren zij?
Tegen de bestaande orde der dingen. Met dit protesteren gaat dus samen: een soort liefde voor de anarchie. Ik zeg telkens: een soort, omdat men altijd moet
denken aan de bizondere, surrealistiese, nuance. Zij
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wensen geen aansluiting bij het kommunisme, verklaart de heer Naville, zij dobberen tussen een absoluut anarchistiese houding en een marxisties revolutionair optreden. Waarom ook niet? Zij zijn voor
alles intellektueel (ofschoon zij ook dit niet altijd
zouden willen toegeven). Maar intellektueel zijn heeft
bepaalde voordelen, bijv. een kwijtschelding of aanzienlike vermindering van straf, na een niet al te
krasse manifestatie. En al te kras zijn de manifestaties
der surrealisten tot dusver niet geweest: het schrijven
van een open dreigbrief aan Claudel, het koketteren
met Germaine Berton die bij vergissing de sekretaris
van Léon Daudet voor die heer doodschoot, het toedienen van een pak slaag aan Maurice Martin du
Gard, de uit zijn krachten gegroeide direkteur van
Les Nouvelles Littéraires, het per manifest uitschelden
van de notabelen van Charleville die een standbeeld
gingen oprichten voor Rimbaud, en het afslaan van
alle duels, ofschoon iedere Parijzenaar weet dat een
duel tussen literatoren meestal uitloopt op de traditionele wond aan de pink -- men zal toegeven: dit alles
is zo buitengewoon sterk niet. De heer Naville spreekt
van een organisation de pessimisme, en konkludeert:
Le mystère de nos origines est potre véritable lien. Wij weten dat wij in surrealistiese milieus voor Angelsaks
en kruidenier zullen doorgaan, indien wij zelfs beproefden dit mysterie te doorgronden. Men gunne
La Palisse zijn waarheden en het surrealisme zijn
mysteries. Het lijkt mij bepaald onnodig ook, zich
het hoofd te breken over de vraag of deze beweging
zich zal kristalliseren tot een artistieke onderafdeeling
van de Anarchie (met een hoofdletter) of tot iets
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anders, — omdat er altijd een „iets anders" kan zijn.
Maar zolang schilders als Picasso en Chirico tot deze
beweging worden gerekend, zolang daar (naast de
naam Freud) met de naam Lautréamont zal worden
geschermd, zolang de surrealistiese voorvechters
Aragon en Péret hun gedichten in luxe-uitgaaf doen
verschijnen bij de Nouvelle Revue Fran faise, zolang
mag het kruideniersoog van de kunstkritikus altans
zich aan deze kapriolen verlustigen. Wij krijgen telkens weer het bewijs dat men literator kan zijn en
surrealist. Laat ons de heer Naville en zijn revolutionaire groeperingen dus laten rusten en enige personages beschouwen die, ondanks alle omzwervingen
in onderbewustzijn, dromenwereld en aanverwante
domeinen, nog niet veel verder gekomen zijn dan de
faubourgs van de literatuur.
**
Het Surrealisme is, zoals ieder weet, uit Dada
voortgekomen; en Dada uit de Oorlog. Dada is geen
artistieke school geweest, veel meer een soort levenskunst, een levenshouding. „Hoe komen wij de tijd
door, als er geen bepaalde waarden zijn, als niets er
iets toe doet en alles uitloopt op nul?" Sommigen
hebben gesproken van een romantisme a rebours, en
van een bewijs uit het ongerijmde tegen de romantiek.
Toen Gide in 192o zich over deze beweging uitsprak,
zei hij: Certains me reprocheront de prendre Dada trop

au sérieux. Je me suis toujours très bigin trouvé d'avoir gris
au sérieux les tendances et les mouvements les plus jeunes . .
Ily a dans la jeunesse beaucoup moins de résolution qu'elle
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ne croit; beaucoup plus de soumission et d'inconsciente
obéissance ... Ceux qui paraissent les meneurs, ... ne
font que les premiers soulevés par la lame ... Je les observe
assidument; mais ce qui m'interesse, c'est le flot, non pas
les bouchons.
Een naam welke in diezelfde tijd voortdurend in
deze kringen werd genoemd, was die van Einstein.
De relativiteitsteorie was menig jong-intellektueel,
die zijn gevoelens semi-wetenschappelik zocht te
rechtvaardigen, een soort vademecum. (Later zwoeren de surrealisten bij Freud, een andere wetenschappelike klank.) Maar de eerste Parij se dadaïsten hebben van meer nabij iemand gekend die hun Werther
zijn zou: een zekere Jacques Vaché. Ik bedien mij
expresselik van deze vergelijking, omdat de heer
Aragon onlangs heeft geschreven dat geen Niagara
de afstand vermag te vullen tussen die andere zelfmoord en déze — en omdat zo een bewering mij, om
met surrealistiese termen te spreken, een imbeciliteit
lijkt, met kracht uitgebracht, en meer niet. Want als
enige bedenking tegen de vergelijking kan alleen
gelden: dat geen surrealist tot dusver de zelfmoord à
la Vaché heeft beoefend. Men spreke niet van l'abbé
Gengenbach, die surrealist werd nadat hij door het
katolicisme tot zelfmoord gedreven werd, zoals hij
zelf beweert, en die het overigens alleen nog maar
tot twee mislukte pogingen heeft gebracht. De mannen van La Révolution Surréaliste hebben zich voorlopig met een vrij ongetekende enquête over de

„zelfmoord als oplossing" tevreden gesteld.
Want: zelfmoord of verdwijnen? ziedaar de vraag.
Vaché of Rimbaud? Vaché zelf, vertelt zijn vriend
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André Breton, hield niet van Rimbaud. Het was een
elegante jongeman aan het front, die Umour schreef
voor humour en Jarry bewonderde; die zich altijd
beproefde te amuseren; die wel voor de literatuur
voelde, maar zelf zo goed als niet schreef; die grappige tekeningetjes maakte na een offensief en droomde over een bar in Arizona. Zijn vrienden hebben
een bundel oorlogsbrieven van hem bezorgd, die
onvergelijkelik zijn in hun soort. Hij scheen zich aan
niets te hechten; op een avond redde hij een heel jong
meisje uit de handen van twee belagers, nam haar
twee nachten met zich mee en verliet haar toen weer
„als zonder erbij na te denken". Hij heeft zelfmoord
gepleegd in een hotel te Nantes, in gezelschap van
twee kameraden, door te veel opium te nemen. Vaché
was een geroetineerd opiumschuiver, voor zijn twee
provinciale lotgenoten was het waarschijnlik de eerste
maal; André Breton neemt dus aan dat hij zich een
laatste keer heeft willen vermaken . . .
Dit mag waar zijn of niet, Vaché vertegenwoordigt,
hoe men het ook neemt, een menselike waarde, die
de surrealisten, ambtshalve waarschijnlik, geheel vervalsen of half realiseren. Men kan zonder glimlach
zijn naam horen uitspreken in verband met le Grand
Jeu. Wat de surrealisten zo noemen, waar zij zo dikwels over spreken dat, door een voor hen mirakuleus
samentreffen, hun nieuwe revue én een bundel van
de heer Péret zo werden genoemd, lijkt mij helemaal
niet meer hetzelfde: misschien omdat dit spel alleen
groot of lachwekkend klein is, naar gelang van de
inzet en de allure van de speler.
Daar Vaché de dood boven het literaire leven ver13

kozen had, moest het ontluikende Dada zich tevreden
stellen met een andere voorman, een Roemeense Jood
met een agressief oogglas, zich noemende Tristan
Tzara. Hij kwam uit Zurich, waar volgens hem Dada
geboren was (uit hemzelf, Arp en enige anderen) en
zijn optreden was al dadelijk agressief literair. Hij
zwaaide met enige teorieën: „Voor het schrijven van
gedichten knippe men woordjes uit de krant, schudde
ze in een hoed, hale ze er één voor één weer uit en
tekene ze op in de volgorde die zij zelf aannemen. —
De afwezigheid van alle systeem is nog een systeem,
maar het beste." Hij publiceerde gedichten die, over
het algemeen, altijd onleesbaar waren, ofschoon hij
zich niet aan zijn eigen recept hield, en zeven manifesten, waarin hij met armen en benen te keer ging
tussen pauken, ketels, Turkse trommen en dergelijke,
om de medeburger aan het verstand te brengen dat
men verreweg het beste doet — in dit leven — met
zich niet te bewegen en geen geluid te geven. En het
refrein en de slotsom van dit te keer gaan was dat
„Tristan Tzara vond zichzelf erg sympatiek". Zijn
vrienden vonden hem bóvendien bewonderenswaardig. Het heeft niet bitonder lang geduurd, want hij
beschouwde het surrealisme als een ontaarding van
Dada en begon zijn pijlen op zijn gewezen vrienden
af te schieten. Le réalisme, schreef hij, c'est de la merde,
le surréalisme c'est l'odeur de la merde. De surrealisten
hebben onlangs dan ook zijn monokle beschadigd en
hem, twintig tegen één, een beetje geassommeerd.
Sedert de afval van zijn volgelingen schrijft de heer
Tzara begrijpelike literatuur-produkties, die helaas
vrij zeker aantonen dat hij minder geniaal is dan hij
Iq.

jaren lang wel leek. Misschien geeft hij er zich rekenschap van: in de Rotonde, de Dome en elders heeft hij
altans zorg gedragen te verklaren dat hij alleen maar
schrijft omdat hij geen groot avonturier vermag te
zijn; een verklaring die twee soorten mensen kan doen
meesmuilen: serieuze schrijvers en serieuze avonturiers.
Een andere ex-dadaïst die zich van de groep heeft
losgemaakt, is Philippe Soupault, ofschoon hij, naast
André Breton, een der grondleggers geweest is van
het surrealisme. De eerste uiting van literair onderbewustzijn, de eerste proeve van automaties schrift
was Les Champs Magnétiques, van deze twee heren;
voor de surrealisten heeft Soupault dus altijd dàt op
zijn aktief, plus enige beminnelik-vage gedichten*).
Maar hij heeft zich met hen gebrouilleerd,' omdat hij
ten slotte te veel romans schreef en een ander soort
bewondering erop nahield voor Lautréamont. Soupault is verscheidene malen in en uit de beweging
gedrukt, want als hij er uit was, koketteerde hij met
zijn vijanden, en als hij er weer in was, deed hij iets
dat bij zijn vrienden volstrekt niet door de beugel
kon, bijv. hij schreef een vrij normale psychologiese
roman. Zijn eerste roman, Le Bon Apótre, zal, zonder
een meesterwerk te zijn, eens wellicht doorgaan voor
een waardevolle bijdrage tot de kennis van de nu nog
moderne jonge man (de held van het verhaal trouwens
houdt het midden tussen een Rimbaud en een Vaché,
of beter, het is een Vaché die inplaats van zelfmoord
*) Waarvan het mooiste luidt :

Monsieur Miroir—Marchand d' habits—Est mort hier soir—A

Paris.—Ilfait noir—Il fait nuit--Il fait nuit noire—A Paris.
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te plegen, een oplossing voor zijn leven vindt á la
Rimbaud). De heer Aragon verwijt Soupault niet
geheel ten onrechte dat hij een ware industrie gemaakt heeft uit het woord partir. In zijn andere romans wordt men bovendien meestal ontmoedigd
door enige trucs en procédés: een allergoedkoopste
kriminaliteit, kortademige zinnetjes. Maar ver boven
alles wat hij tot op heden schreef, stel ik het verhaal
Le Voyage d'Horace Pirouelle, een spel van wit en zwart,
waarvoor zelfs menig smetteloos surrealist hem veel
behoorde te vergeven.
André Breton is de meest representatieve figuur
wellicht van heel de beweging, de schrijver met het
meeste talent en de grootste intelligentie. Het is jammer dat dergelijke mensen vastraken in een systeem
dat hen waarschijnlik verhinderen zal tegen zichzelf
te reageren, dat hen verplicht een rol te spelen — zij
het een surrealistiese — tegenover vrienden, bewonderaars en anderen. Breton's opstellen, Les Pas perdus,
waarin men de overgang van Dada tot Surrealisme
vrij nauwkeurig volgen kan, is van veel groter belang
dan de manifesten van Tzara, en het eerste artikel,
La Confession Dédaigneuse, in zijn soort volmaakt.
Geen van de anderen (behalve misschien Eluard,
soms, zijdelings, in een enkel gedicht) heeft die toon
van afzijdigheid weten te treffen, heeft zo korrekt en
nonchalant, zo beheerst en onverschillig tegelijk zich
uitgedrukt, en, in één woord, zo zuiver zijn houding
en de hele negatieve filosofie, als men het zo zeggen
mag, van Dada aangegeven, als Breton in deze „bekentenis", waarin hij een soort aanschouwelik onderwijs geeft, met twee figuren, Jacques Vaché en zich16

zelf. A ll een: ware hij zichzelf gebleven, hij had, na
dat éne artikel, ook niets meer geschreven. Het grote
gevaar voor iemand als Breton is: dergelijke bekentenissen literair te overleven. Men schrijft dan, een
kleine tien jaar later, een boek getiteld Nadja, waarin
men tweehonderd bladzijden lang zijn verbazing uitspreekt over het feit dat sommige kippen, vanuit een
zekere gezichtshoek bekeken, overeenkomst vertonen met een ananas. Breton interesseert zich alleen
nog maar voor boeken, zegt hij, „die klappen als
deuren waarvan men de sleutel niet te zoeken heeft".
Het is fier, het klinkt goed, wij zijn één en al belangstelling, -- en wij krijgen een vage juffrouw Nadja.
(Gelukkig dat daar nog zijn: de mémoires van Casanova, de egotistiese geschriften van Stendhal, Le
Petit Ami van Léautaud.) Het halve zieneressen-jargon van Nadja is op zichzelf beschouwd een beetje
belachelik en een beetje treurig, maar het soort beroepsdeformatie dat de heer Breton moet hebben
verplicht haar zo au sérieux te nemen, is een tragikomedie voor iedere niet-surrealist. Breton schijnt in
dit boek zo ver beneden zichzelf getuimeld als Nadja
beneden Jacques Vaché staat. Nadja op haar best is
een vrij pover kreatuur en men behoeft slechts haar
tekeningetjes te bekijken, door de heer Breton in zijn
boek gereproduceerd, en ze te vergelijken met de
kommentaar die hij erop geeft, om zich een duidelik
beeld te vormen van de situtatie. Het is touchant, en
de heer Breton spant al zijn krachten in om ons te
doen geloven dat het groot en tragies zou zijn. Aan
het eind van het boek b li jkt Nadja gek en de heer
Breton komt tegen de lezer los: „Ha, mijnheer! als
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u dat misschien mocht hebben voorzien! als u nu
zegt: 0, dus — of: Gegeven de omstandigheden,
g
enz. — dan beschouw ik u als een idioot van het
laagste soort en heb ik verder niets met u te maken!"
Wat een bekentenis van onmacht in dit pareren van
slagen die niemand de heer Breton denkt toe te brengen. Gekke juffrouwen zijn dikwels interessant en wij
weten het allen. De vraag is alleen: op welk plan, en
in welke mate.
De surrealisten hebben in het begin van hun optreden een open brief gericht aan de direkteuren van
gekkenhuizen: men stelt zich gemakkelik voor in
welke toon. Die brief was op zichzelf beschouwd
sympatiek. Men behoeft niet bij alles de glimlach des
weldenkenden burgers te vertonen, en deze beweging heeft als iedere andere beweging haar goede
zijde. Maar in een boek als Nadja voelt men voornamelik het verval van de surrealistiese leider: het
verval door gewoonte, plicht en systeem, de bewonderingen en verwonderingen a priori, de geheimzinnige hokuspokus-toon bij kinderachtigheden, de liefhebberij — zo onschuldig après tout — die ons wordt
voorgesteld als een herschepping van alle waarden.
En daarachter het krachteloze scheldpartijtje: „U gelooft het niet? maar u is ook een idioot en geen surrealist!" Ik geloof graag dat de heer Breton zijn gemeente
gemakkelik overtuigt dat hij een genie is en mejuffrouw Nadja een wonder. Als dit hem voldoende is,
tant pis voor hemzelf.
Naast, of onmiddelik achter, en volgens anderen
weer vóór, maar altijd in één ademmet de heer Breton,
moet worden genoemd de heer Aragon.
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In 192o of'2i reeds waren deze namen onafscheidelik, als die van de twee talentvolste dadaïstiese auteurs.
Louis Aragon was toen voornamelik dichter. Het plaketje Feu de Joie is gezwollen tot de grote luxe-editie
Le Mouvement Perpétuel, maar het dichten is nu zijn
fort niet meer. Aragon heeft enige verzen geschreven, behorende tot het zeer goede onder de z.g. „moderne poëzie",; verder een verbrokkelde, veel te lange
roman met vervelende maar ook geestige bladzij den,
waarvan men misschien het beste idee geeft als men
zegt dat het is een soort dadaïstiese schelmenroman:
Anicet, en een kleinere fantazie in proza, met wederom
mislukte en innemende gedeelten, die hij (met minachting voor dat auteurtje Fénélon natuurlik) genoemd heeft: Les Aventures de Télémaque. Men merkt
daarin op, in de eerste plaats, vier bladzij den met
niets anders gevuld dan de naam Eucharis, afgewisseld
door éénmaal: mapetite locomotive en or. (De heer Delteil en anderen hebben dit kunstje overgenomen, en
er hetzelfde sukses mee geoogst, sindsdien). In 1924
verscheen Le Libertinage, een verzameling kortere prozastukken, meestal verhalend, waarin, naast enige
klassiek-dadaïstiese grappen, naast een charmant verhaal dat Aragon voorgeeft in zijn kindertijd geschreven te hebben,Quelle Ame divine, en waarschijnlik zijn
beste prozawerk: de novelle La Femme Fran faise, het
surrealisties procédé zijn intrede doet en de schrijver
in een eindeloze inleiding de houding aanneemt die
voor goed de zijne geworden schijnt, die van vechtersbaas en schreeuwlelik.,, Aragon, zeggen nu zijn
vrienden, wil iedereen te lijf; Aragon is onze orkaan."
Maar behalve dat de vechtlust bij literatoren altijd
19

iets komieks heeft, kan men de heer Aragon alleen
maar gelukwensen dat zijn scheldpartijen en andere
onbeschaamdheden hem tot dusver geen averij aan
de lijve hebben doen oplopen. Zijn vokabulaire is er
bij uitstek een waarop sommige andere „temperamenten" antwoorden met schoppen en oorvijgen, en
tussen de openingsfrase van zijn laatste werk, Traité
de Style, die smerig is, en de slotfrase, die smerig en
beledigend is, heeft de heer Aragon zijn temperament
zozeer de vrije loop gelaten dat de gevolgen haast
niet uit kunnen blijven. Het is toch een verblijdend
teken dat in Frankrijk een uitgevershuis als dat van
de N. K. F. zo'n boekje rustigweg afdrukt en verspreidt ... Men vindt er, als altijd bij deze typiese
literator die het telkens weer moet uitbrullen dat hij
het volstrekt niet wil zijn, een paar geslaagde grappen
en bokkesprongen, maar het is als geheel pover, zelfs
als polemiek beschouwd, en het doet hoogstens terugverlangen naar een Bloy of een Tailhade, naar een
van die onvergelijkelike scheldballaden waarin de
laatste boven dit kwajongensgeschetter uitvaart als
een roofvogel boven een pikhaantje. De heer Aragon
wordt door sommigen ook nog bewonderd om zijn
voorlaatste boek, Le Paysan de Paris, waarin men
wederom de worsteling kan gadeslaan tussen zijn
natuurlike gaven en de gemakkelike trucs en tics
die men als surrealist zijn vrienden misschien verschuldigd is, zelfs als men de orkaan is van het gehucht. De heer Aragon heeft volgens dezelfde drie
of vier formules een z.g. eroties werk grondig bedorven, dat „onder de mantel" verscheen en waarvan
ik de titel hier niet citeren kan.
20

Een andere notabele van de gemeente is de dichter
Paul Eluard, die de meeste van zijn verzen onlangs
verzameld heeft in de bundel Capitale de la Douleur.
Het schijnt dat de poëzie van de heer Eluard met
niets te vergelijken valt; dat zij zich richt tot degenen
die niet meer vragen te lezen; dat hij de Hartstocht en
de Inspiratie zelf is. Ik ontleen deze verklaringen aan
een beoordeeling van zijn werk door zijn vriend
Breton, omdat ik gaarne erken het zelf niet te kunnen
beoordelen. ik heb deze gedichten met zekere aandacht gelezen en er hier en daar een zin uit zien springen; iemand heeft er mij eens van gezegd dat zij uit
water en sneeuw zijn gevormd, en mij lijkt veeleer:
uit samengeperste lucht; en ik herinner mij soms met
genoegen een poëtiese regel van hem (die niet in deze
bundel voorkomt, maar in een andere, zonder auteursnaam verschenen): A maquiller la démone, elle , palit.
Ik weet verder dat men in Parijs enige tijd gesproken
heeft over een „vlucht" van Eluard, over zijn verdwijnen in het onbekende — de tijd ongeveer dat
die vlucht geduurd heeft, en dat was niet zo heel erg
lang. De heer Eluard is misschien in China geweest,
maar het is niet onmogelik, gegeven het „surrealisties
oog" enz., dat hij China gezien heeft vanuit een bovenkamer in Marseille. Maar ik spreek over deze
„vlucht" omdat voor de surrealisten, tussen het verdwijnen van Rimbaud en de zelfmoord van Vaché,
de „vlucht" van Eluard mij de waarschijnlikste oplossing li jkt, en omdat de woorden: „het Grote Spel"
telkens opgaan, al naar gelang men de nadruk legt op
het adjektief of op het substantief.
Le Grand Jeu, zo heet, naar ik reeds zeide, behalve
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het nieuwe tijdschrift van de beweging, de luxe-bundel van de heer Péret, Benjamin. Ik heb deze bundel
niet gelezen, omdat ik hem daarvoor zou hebben
moeten kopen, maar ik heb mij uit tijdschriften toch
een idee kunnen vormen van het dichterlik talent
van de heer Péret. Dit nu is voornamelik burlesk, en
geenszins, zoals het talent van Max Jacob bijv., verfijnd tegelijkertijd. De heer Péret lijkt mij de eerste
komiek van het gezelschap, al maakt ook hij zich
natuurlik af en toe boos. Men leert uit Nadja dat hij
door een bejaarde dame bij de heer Breton werd gerekommandeerd toen hij zich wilde „lanceren" in de
literatuur. Sedert dien zal hij vorderingen hebben
gemaakt; maar tot dusver schijnt hij de grootheid
van zijn spel toch voornamelik te hebben willen bewijzen met een schimpdicht op een in Marokko gesneuvelde luitenant en een foto in La Révolution Surréaliste no. 8 gereproduceerd, waarop men hem een
pastoor ziet uitschelden, en alweer: voor een nietsurrealisties oog is dit, wil mij voorkomen, wel erg
onvoldoende. Er zijn cabotins in Montmartre die
méér op hun geweten hebben en volkomen in dezelfde stijl; men herkent er zelfs niet dat streven in „zich
van de gewone menselikheid te verwijderen" dat tot
de eerste plichten behoort van de surrealist.
De heer Robert Desnos is (leert men verder uit
Nadja) de beste slaper van de vereniging. „Hij sliep,
vertelt Breton, maar hij sprak en hij schreef." Het is
mogelik dat hij op die wijze het enige boekje gekomponeerd heeft dat ik van hem ken: het heet La Liberté
et l'Amour, en omdat men er desgewenst een pakje bij
kreeg met minder betamelike fragmenten, heeft de
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uitgever Kra er ongenoegen aan beleefd tengevolge
van een klacht, ingediend door een deugdzaam heer
uit Luik. Ik heb een kompleet exemplaar aangetroffen
en wederom gemerkt dat de automatiese schrijfwijze
weinig bevorderlik is voor de erotiek. Het boekje
opent; zonder enige verklaring, op het verloren gedicht Les Veilleurs van Rimbaud; de heer Desnos
heeft het dus teruggevonden, al slapende natuurlik,
tussen 26 November en 1 December 1923. Het behoort zonder twijfel tot zijn beste vondsten, en er
staan enige strofen tussen de vijftig waaruit het bestaat, die desnoods van Rimbaud hadden kunnen zijn.
Men vindt er: les conquérants aux gencives saignantes,
en deze bekentenis: Nous avons trop mangé de poissons
hystériques, die een kostbaar gegeven is, après tout.
Jarry heeft een boek geschreven onder de invloed
van hadsjisj, maar men beschikt niet altijd over het
middel dat men verlangt. De heer Desnos bekent
verder dat hij 1 3 December 1924 overleden is, op de
dag waarop hij aan dit boekje begon, en nog verder:

Elle ne me touche pas, la mort matérielle, car je vis dans
l'éternité. Indien dit waar is, is het een zeer groot
voordeel van de surrealistiese leefwijze, maar wat ons
hier voornamelik aangaat, is het talent van de heer
Desnos, en dit is — hoe surrealisties ook uitgedost
en vermomd — onmiskenbaar middelmatig. De avonturen van de Corsaire Sanglot, die volstrekt geen
verhaal mogen vormen, want de surrealistiese smaak
neemt aanstoot aan de verouderde verhaal-vorm (en
laten zij die nog de behoefte voelen een verhaal te
lezen of te schrijven voor eens en voor goed weten
dat zij treurige individuen zijn, volgens Breton, en
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nog heel wat ergers, volgens Aragon) deze avonturen
dus, door de heer Desnos zorgvuldig dooreengesmeten, onderbroken, enz., zijn de door zijn onderbewustzijn moeizaam teruggeworpen reminiscenties
van de heldendaden van zekere hospodar Mony Vibescu, de held van een verborgen roman van Apollinaire, waarvan ik de titel wederom verzwijgen moet,
en wat niet van de hospodar komt, lijkt afval van
Lautréamont.

Er zijn nog vele andere surrealistiese namen, en
naarmate de numerieke meerderheid aangroeit, slinkt
het talent: altijd het enige wat het kruideniersoog van
de kritikus interesseert. Het staat iedereen vrij surrealist te worden en ik weet uit betrouwbare bron dat,
hoe meer de inschrijvingen binnenkomen, hoe meer
het hart klopt van de heer Aragon. Er zijn in Parijs
en omstreken, in verder Frankrijk, in Brussel zelfs,
genoeg jonge mannen die te intellektueel reeds zijn
om zich tevreden te stellen met een suksesrolletje in
de dancing: zij schrijven zich in met de gezwollen
borst van de boereknaapp die vers tot de kadettenschool werd toegelaten. Zij menen dat het talent met
het surrealisme komt, en komt er helemaal niets, dan
rest hun het betoog over het onterende schrijven en de
klacht over hun overmaat van kultuur. Voor de wél
schrijvenden stain minstens twee tijdschriften open:
La Révolution Surréaliste voor wie anarchisties voelen
en met ideën behebt zijn, Le Grand Jeu voor de alleenmaar-dichterlike naturen.
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Een Parijse vriend sinjaleert mij het laatste nummer
van het eerstgenoemde blad, waarin een lange enquête
in de surrealistiese kring zelf voorkomt over seksualiteit: enquête, schrijft hij, qui fait constamment eenser a
Bouvard et Pécuchet. Ik zou geen andere vergelijking
weten te vinden, of het zou moeten zijn: een vakantiekolonie van vroegrijpe jongetjes, dit onderwerp
behandelend onder leiding van twee knappere hulponderwijzers: de heren Breton en Aragon. Van tijd
tot tijd worden de jongetjes tot de ernst van het
onderwerp teruggeroepen, dan gaan de belangrijke
konstateringen weer een poosje voort. Het is een
dankbaar onderwerp dat in het volgend nummer zal
worden hervat.
Van seksualiteit gesproken: men zou haast vergeten
in de surrealistiese gelederen op te nemen de oudere
heer Ribemont-Dessaignes, die wèl verhalen schrijft,
maar toch sedert lang zooiets als erelid is van het genootschap. Nauwkeurig met de surrealisten mee,
heeft hij zich van Dada verwijderd om het bij Freud
te zoeken, alleen is het minder de dromenwereld die
hem aantrekt dan de seksuele afwijking. Hij is dus af
en toe bijna satanies, maar satanies met een surrealistiese superioriteit, d.w.z. ongeveer als een oud-vrijgezel die veel van die „wetenschappelike rare verhalen" tot zich genomen heeft en ze nu herkauwt,
ze rustig nageniet, terwijl hij er af en toe de lippen
behagelik bij plooit. Men denkt zo, wanneer men
hem leest: „Wat is er toch veel verschrikkeliks in de
wereld, dat helemaal zonder verschrikking is voor die
brave heer Ribemont-Dessaignes." Het doet er ook
niet toe, en de Freudiaan die bijv. Céleste Ugolin door25

kijkt, overtuigt zich gemakkelik „que Ca ne casse
rien" en dat het onderbewustzijn van deze heer van
een soortgelijke overtuiging doortrokken was, is en
blijven zal, zijn ergste literaire bedoelingen ten spijt.
^
^*
... En laat ons nu even veronderstellen dat die
kruidenier van een kunstkritikus (cet imbécile, ce
pourceau, cet abruti en al het verdere moois), dat die
arme boekhouder van de kunst de balans zou beginnen op te maken van de surrealistiese en aanverwante letteren, hij zou heden optekenen: „Produkt
van Oorlog en Freud. — Literaire nalatenschap van
Lautréamont en Jarry. — Te aanvaarden (als menselik dokument of kunst): de oorlogsbrieven van Vaché, enige opstellen van Breton, enige gedichten, verhalen, en ander proza van Aragon, een of twee kleine
romans van Soupault, enige gedichten misschien van
Eluard, alles tesamen behoorlik te drukken in één
deel groot-oktavo."

2
Gistoux, 3o Aug.
Voor Variétés een stukje over Hellens geschreven,
en in één moeite door het volgende over de laatste
manifestatie van Cocteau: a travers Jean Desbordes,
om met hem te spreken. Het is of hij zijn best doet
om volmaakt op de comte de Passavant te lijken uit
de Faux-Monnayeurs, of dit boekje van Desbordes
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plotseling een onmeedoogend licht achteruit werpt
over al de ingebeeldheid, de zelfreklame, de vondsten
die dikwels geen vondsten waren, de leugens, al die
jaren door, van deze komediant. Ik heb uit mijn biblioteek het laatste boekje verwijderd dat ik van
hem aanhield: Les .Mariés de la Tour Ei f f el. Il n'y a pas
de charme qui tient. Deze „charmeur" die zijn jeugd
begint te verliezen, zoekt als een oudwordende prostituée te worden verward met de jongere hetaren. —
Hieronder mijn notitie.
JEAN DESBORDES, 'ADORE.

M. Cocteau est très intelligent, on l'a dit assez souvent; en tous cas, il donne souvent, à s'y tromper,
l'illusion de l'intelligence. C'est pour cela sans doute
qu'il s'est débarrassé, assez jeune, de son maitre M.
Rostand père, pour se laisser, en attendant, influencer
plutót par M. Gide; qu'il a trouvé (toujours à temps
et de faCon à se persuader qu'il était lui aussi, une
espèce de précurseur) Apollinaire, le cubisme, Picasso, les ballets cusses, Eric Satie, Sophocle, Roméo
et Juliette, etc. Depuis quelque temps, fort sans
doute de la réputation acquise, il s'est permis de revenir a sa nature et de s'adonner aux calembours. Il en
a même fait un recueil de poésies, qui se vend sous
le titre d'Opéra. Mais c'est loin d'être tout, car M.
Cocteau, chez qui tout est poésie, sait au besoin créer des
poètes. Il faut lire sa préface à J'adore pour apprendre
comment il a créé M. Jean Desbordes sans presqu'y
songer. Déjà quand il a publié son Jean l'Oiseleur on
pouvait se louter que M. Cocteau possédait ce don
en y lisant: J'ai voulu faire du blanc plus blanc que neige
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elf ai Eenti combien mes appareils étaient encrassés de nicotine.
Alors j'aif ormé Radiguet pour réussir a travers lui ce a quoi
je ne pouvais plus prétendre. J'ai obtenu „Le Bal du Comte
d'Orgel" ... Radiguet étant mort, M. Cocteau, à travers lui, n'a plus Tien obtenu; it en a été fort inconsolable, comme tout k monde sait, mais à present it a
pris sa revanche: it a obtenu le J'adore du petit M.
Desbordes. Le petit M. Desbordes, s'est montré un
disciple bien dévoué; il a consacré dans son premier
ouvrage quatre panégyriques aux ouvrages de M.
Cocteau et declare ne pas connaitre de meilleure poésie qu'Opéra. Pour le reste il a soigneusement travaillé d'après la recette connue: de l'eau de rose, très
pále, une étoile en papier d'argent au fond, deux
gouttes de sperme. Mais c'est un sperme d'écolier et
même de bon élève qui reste sans consequence, n'en
déplaise la main du maitre. Ce maitre qui est — n'estce pas? — M. Cocteau, se révèle définitivement dans
cette dernière creation: afficheur, cabotin, peu scrupuleux et même plutót sagouin. Pour tout dire: un
maitre auquel it convient de ne plus toucher.

^
^*
Het stukje aan Hellens gegeven en enige dagen
later vernomen dat Variétés het opnam. Dit zou werkelik sympatiek zijn van P.-G. van Hecke; ik had
reeds gedacht het tenslotte in het een of andere anarchistiese blaadje te moeten laten verdwijnen. In Holland zou het plaatsen van een dergelijke bespreking
tot de onmogelikheden behoren; en bovendien, het
zou er hoogstens een beetje verdriet bezorgd hebben
z8

aan Constant van Wessem, wat waanlik onnodig is.
Er was een tijd waarin ik meende dat Marsman een
soort sous-Cocteau was. Het is belachelik, want het
éne bundeltje van Marsman vertegenwoordigt een
grotere waarde aan werkelike poëzie dan het volledig
ceuvre van deze krullentrekker plus de volledige
verzen van Radiguet. Overal waar Marsman een zekere intellektualiteit aflegt, — het soort intellektualiteit dat Valéry ongeveer belet heeft dichter te zijn, —
overal waar hij, soms bij flitsen door het strakgespannen weefsel van zijn verzen, ons treft, is hij aangrijpend. Overal waar Cocteau het koorddansen voor
het dansen verlaat, blijft hij op zijn best een danseur.
Ik hoor hem, bij het schrijven van deze zin, al wauwelen over „het dansen naar de dood" of over „de
stuiptrekkingen van een geguillotineerde die bedriegelik veel lijken op een dans", het soort praatjes
waarmee hij sedert jaren de marktwaarde van zijn
poëzie tracht op te voeren. Het drama van Cocteau is
uitsluitend dat hij nooit iets anders zal zijn dan een
danseur. Hij geeft er zich rekenschap van en tracht
de danseur te doubleren (zoals dat heet) door een
leugenaar. Een uitstekende opmerking van Azaïs:
„Als de heer Cocteau verklaart: Een fatsoenlik man
onderscheidt zich wat zijn kleding betreft in niets van
anderen! kunnen wij er zeker van zijn hem op straat
te ontmoeten, als roodhuid vermomd."

*
**
P.S. — Te vroeg aan het onwaarschijnlike geloofd:
de heer Van Hecke heeft tijd gehad om zich te be29

denken en terug te krabbelen, en zijn lezeressen of
de heel Cocteau te ontzien.

3
r September.

De gedichten van Valéry, na een laatste gevecht,
opgegeven. Men moet soms de moed hebben zichzelf trouw te blijven. „Ik begrijp er niets van" is
misschien onvoldoende, maar: „ik voel er ook niets
bij", mag dan de doorslag geven. Bij Mallarmé voel
ik, Mallarmé spreekt mij aan, ook waar ik hem nauweliks versta; hier moeten twee verzen op de vijftig mij
schadeloos stellen voor het niets dan vermoeiende
van de rest. Als de heer Valéry geen dichter is, of een
„bedorven dichter", zoals Gr. het eens formuleerde,
hij heeft ontelbare malen bewezen een buitengewone
intelligentie te bezitten en M. Teste is wellicht een
aanwinst voor de wijsbegeerte, maar bij zijn poëzie
komt telkens in mij op dit epigram van Maynard:

Si ton esprit vent cacher,
Les belles choses qu'il pence,
Dy-moi qui pent t'empescher
De te servir du silene?
M. Teste aanhouden, tot een nieuwe lezing. Er is
nog iets in het geheel, in de toon misschien, de volgehouden cerebrale schrijfwijze, dat mij boeit en overtuigt. Hier leeft Valéry trouwens volgens zijn temperament; hier heeft hij niet getracht twee tegenstrijdige dingen te doen samensmelten. En toch geloof
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ik meer en meer dat het portret van een geestesgesteldheid, hoe zuiver, hoe volmaakt ook, spoedig
alle bekoring verliest voor de lezer wiens geest geen
enkele gelijkenis vértoont met het geschreven portret. Ik geloof dat mijn geest even weinig gelijkenis
vertoont met de geest van Valéry als met die van Van
Oudshoorn, — waarom verwerp ik zonder moeite de
een en houd de ander aan? Het verschil ligt niet alleen
in de manier van portretteren of in het uiterliI, van het
sujet; het is een merkwaardigheid bij dit soort zelfportretten, dat uiterlik en manier altijd samengaan.
De burgerlikheid van Van Oudshoorn geeft zichzelve weer met een paar mooienige Nieuwe-Gids-omamenten tegen een poepbruin fond van oude familieportretten, die bovendien voor dramatiese atmosfeer moet doorgaan, volgens het idee „drama =
donker"; de akute intelligentie van Valéry zoekt lijnen die iedere komplikatie oplossen als een grafiese
voorstelling en die, waar zij kunst worden, doen
denken aan de preciesheid van sommige lijn-portretten van Ingres of Picasso.
Waarom houdt men ten slotte een boek aan? Als
representatief meesterwerk van het een of ander genre, of voor enkele alinea's, enkele pagina's, waar men
zich niet van ontdoen kan? — Ik moet het ook nog
eens proberen met de drie delen van Barrès' Culte du
illoi (waarvan vooral het laatste deel mij altijd zo
ontzaglik heeft verveeld) en, aan de andere kant, zien
te analyseren de onvergelijkelike charme van Barnabooth, dat wat dit boek uniek maakt in de hele Franse
literatuur, dat wat zovele lezers dwingt zich met de
hoofdpersoon te vereenzelvigen, wat maakt dat men
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alle andere personages cent en Barnabooth is. Misschien is het, in hoofdzaak, het gevoelige getuige zij n
van B., het deelnemen aan de handeling, het in zich
opnemen van de handeling, zonder zelf te veel held
van het verhaal te zijn; het precies tegen elkaar afgewogene ook van aktie en „feuilles de température".
De vrees van de surrealisten om in het „verhaal" te
vervallen, is pijnlik kinderachtig; zoals Malraux zei:
men schrijft nooit een verhaal. De handeling die
het verhaal met zich meebrengt, is een faktor van
leven, meer niet. Ik heb A Rebours lange tijd behouden: nadat de subtiliteitjes van het likeuren-orgel, van
de met edelstenen geïnkrusteerde schildpad, van het
geïmiteerde zeebad en derge li jke, volkomen uitgewerkt waren — om het bezoek van des Esseintes bij
de dentiest, en de mislukte reis die uitloopt in een
bodega. En het ware naïef te veronderstellen dat die
twee passages bij mij nawerkten omdat zij meer overeenkomst vertoonden met een „verhaal".
Aan de andere kant, de mensen die zich zouden
beklagen dat een boek als Barnabooth geen zuivere
roman is, niet verhalend genoeg, en te bespiegelend,
voor een roman. Telkens weer die scheidingslijnen,
die vervagen zodra men ze scherp bekijkt. Barnabooth is meer een „roman" dan Max Havelaar, minder
dan Adolphe of IVertber. Ik zou „roman" willen noemen alles wat ook maar enigszins vermomd is, wat
niet geavoueerd tot de mémoires behoort. En dan
nog: de mémoires van Casanova — en van hoevele
anderen — zijn op menige plaats dan weer volkomen
„roman". En in hoeverre heeft Gide zich in L'Immoraliste bijv. beter vermomd dan in Si le grain ne meurt?
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Men zou alles terug moeten brengen tot enige onnozele principes van techniese aard.
*
**
2

September.

Waarom houdt men een boek aan? ... Toen ik zes
of zeven was, beproefde ik tevergeefs Robinson Crusoe
te lezen in een volledige vertaling; de tekst leek mij
onbarmhartig droog, maar het boek zat vol platen,
en een van die platen had een onverklaarbaar bekoorlik onderschrift:... Zinnende op middelen om mijn vianden te verdelgen. De plaat zelf was lang niet de mooiste: men zag er Robinson zitten met het geweer tussen
de knieën en een hand om zijn baard: maar ik sloeg
die bladzijde op met altijd een zekere beklemming.
Ik heb Robinson later overgelezen en was toen vooral
getroffen door de periode van ziekte : als hij, nog
geheel alleen op het eiland, in zijn hangmat moet
blijven liggen en zijn journaal niet kan bijhouden, en
door enkele passages uit het twede deel met de latere
reizen; maar nu nog, als ik aan het boek denk, zie ik
vóór alles die plaat met die zinsnede er onder. In
diezelfde tijd (zeven jaar) was mijn lievelingsboek
Jacl Rustig (zo heet Mr. Midshipman Easy van kapitein Marryat, in de bewerking voor de Nederlandse
jeugd), daarin kwam de eerste passage voor die mij
's nachts belette te slapen: muiters die naar een schip
zwommen en door haaien werden opgegeten; zij verdwenen, en het water, stond er, werd rood gekleurd
door hun bloed. Op het plaatje dat daarbij stond, zag
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men de muiters nog aan wal, en het schip op de
achtergrond, rustig op zee, maar toen ik dat plaatje
kleurde, maakte ik de hele zeespiegel bloedrood. Ik
heb lange tijd een ander afschuwelik verhaal bewaard,
uit de krant geknipt, waarin een Hollands soldaat in
Atjeh werd doodgeschoten; daarin spookte een zin
rond die ik verkeerd begreep en die lange tijd tot
mijn fantazie gesproken heeft; er stond: ,,Alle duivels!'
(spuwend): dat zei dus de soldaat — maar ik tekende in
mooie gekleurde letters de woorden zoals zij door
mij waren opgenomen en ik prikte ze aan de wand
bijwijze van spreuk: ALLE DUIVELS SPUWEN.
Ik was toen acht of negen; het was aan de Zandbaai, zuidkust van de Preanger. Mijn lektuur bestond
uit de romans van Walter Scott en van Justus van
Maurik, die ik van mijn vader kreeg of zelf uit zijn
boekenkist nam, wanneer hij 's middags naar de fabriek was. Hij heeft mij altijd erg vrij gelaten in mijn
lektuur, tot ergernis soms van zijn eigen kennissen;
hij vond het niet eens zo héél erg toen ik op mijn
dertiende jaar De Decamerone las, ofschoon hij mij,
voor de vorm, het boek eerst afnam. Maar toen, in
de Zandbaai, was ik nog zoveel jonger; daar ik voortdurend om boeken zeurde, gaf hij mij Van Maurik
en Walter Scott (op de volledige werken van de
laatste had hij ingetekend om twee reprodukties naar
Maris en Mauve, meen ik, die er als premie bij werden
geleverd), maar bij beiden oefende hij een zekere
kontrole uit: van de eerste mocht ik bijv. niet lezen:
Amsterdam 4 Dag en Nacht; onder de 15 boeken van
de twede waren er 3, die ik ook „eerst later" lezen
mocht, n.l. Het Hart van Mid-Lothian, Het Kasteel
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Kenilworth en Het Schoone Meisje van Perth. Vreemd,
die bedenkingen; want terwijl hij in de fabriek was,
las ik deze delen ook en ik heb nooit begrepen wat
daar eigenlik zo erg in was. De bedilzucht van de
„grote mensen" zal hem daar parten hebben gespeeld.
Ik heb mij ook later dikwels over de naïefheid van
de grote mensen verwonderd ; zo bijv. toen mij eens
een soort examen werd afgenomen door kennissen
die het weer verkeerd vonden dat mijn vader mij De
Schaapherder van Oltmans gaf, toen ik, voor hun gevoel, daar bij lange na de leeftijd niet voor had. Die
mensen wilden mij op delikate wijze uithoren over
wàt Perrol met de Rode Hand wel scheen te willen
uitvoeren in de slaapkamer van Maria. Het was natuurlik moeilik hen, op even delikate wijze, te doen
begrijpen, dat mij dat al zeer weinig mysterieus voorkwam ... Tussen Van Maurik en Walter Scott door, las
ik de kinderboeken die speciaal voor mij werden
besteld; ik moet zeggen, met bijna even groot plezier.
Maar de boekenkist van mijn vader was altijd bij de
hand; het was mijn schuld niet als ik daar niet veel
beters in vond tot vorming van mijn geest. De romans van Marie Corelli, waarover de grote mensen
zo graag van gedachten wisselden, hebben mij nooit
aangetrokken, niet toen ik negen was en later evenmin. Dit behoort tot de dingen waar ik eigenlik erg
trots op ben; mijn instinktieve afkeer van het leestrommel-niveau. Zo heb ik nooit 3 blzn. kunnen lezen
in een ander boek dat mijn vader toen bezat: Een
Droom (ik geloof niet dat er toen reeds in Tosari
bij stond) van Henri Borel. Het was een vierkant formaat, vermoedelik een eerste druk, er was een portret
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aan toegevoegd, een nogal bleke foto van een bleke
jongeman, met gemillimeterd haar en uitstaande oren.
Ik was negen of tien en mijn redenering zal dus wel
niet bewust zijn geweest, maar ik ben er zeker van
dat ik toen al niets interessants verwachtte van de
dromen van die zo banaal-lelike jongeman. Ik geloof
dat ik vond dat hij te veel leek op een veearts, die
eens in onze negorij verschenen was; dat een dergelijk
iemand ook al boeken schreef, was mij een pijnlik
raadsel ... Een boek daarentegen dat mij met ontzetting vervulde, vooral vanwege de plaatjes, was
Het Vergaan der Vereld van Flammarion. Ik geloof
niet dat ik het gelezen heb; alleen de onderschriften
van de plaatjes, maar die waren al even beklemmend.
De komeet die de aarde bedreigde, in de vorm van
een naakte vrouw, met lang blond haar, op het punt
zich te storten op een andere naakte vrouw, met
donker haar, die op een bol te slapen lag ... Het was
in de tijd van de komeet van Halley, de moesson was
niet zoals ze behoorde te zijn, de zee deed raar, en
het vergaan der wereld werd tussen mijn ouders, op
hun wandelingen langs het strand, ter sprake gebracht. Mijn vrees vond voedsel in het boek van
Flammarion: zo en niet anders, in een opeenvolging
van derge li jke beelden, zou de wereld vergaan. Er •
was een ander plaatje in, dat mij kwelde, ongeveer op
de manier van die spuwende duivels uit dat krantenverhaal: een man in wit gewaad, met geschoren hoofd,
die een magere arm uitstak met griezelig gekromde
vingers, en daaronder niets dan: „De letter doodt!" Ik
las het als De letter Dood: een geheimzinnige, dreigende
letter, waarnaar ik graag mijn vader had willen vra36

gen ; maar ik liet het na, uit vrees dat hij begrijpen

zou dat ik 's middags snuffelde in zijn boekenkist.
Een bizondere ontdekking in de boekenwereld was
voor mij die van de eerste nummers van De IVilsons ;
die grote platte afleveringen, altijd 32 blzn. (had ik
opgemerkt) onder schril gekleurd omslag, met altijd
de twee heldenfiguren in het blauw en de dubbele
titel, die al dadelik een zo geheel andere taal sprak
dan de boeken in linnen band. De iVilsons en het
Geheim van Bed Rock, of (in kleinere letters) Het Spook

van de Black Hills; De I7ilsons en de Moord te Harlem
Heights of De Krankzinnige Dolster. Ook hierin heeft
mijn vader mij vrijwel mijn gang laten gaan, ofschoon
hij zelf helemaal geen lezer was van detektive-verhalen. Hij las eens een van mijn Wilsons (niets minder
dan Het Spook van de Black Hills) en bracht het mij
met een zucht terug en een opmerking als: „Hoe kan
je zulke onzin lezen?" En ik, toen ik het later eens
geprobeerd had met een Corelli, die hij heel fijn en
mooi vond — toen ik daarvoor zelfs zijn toestemming gekregen had, wat dus al de charme met zich
meebracht van au sérieux te worden genomen — ik
vroeg mij af hoe hij zich met diè onzin kon bezighouden. Men verandert toch weinig, want nu nog
zou ik er eigenlik precies zo over denken. Ik gaf er
nog wat voor als ik die oude serie van de Wilsons
machtig kon worden; ik, die als kind een tijdlang
oprecht heb geloofd — ondanks Aimard, Karl May
f — dat een boek, om echt
en De Zouaaf van Malakoff
superieur te zijn, die vorm moest hebben van 32
blzn. kwarto-formaat onder een fel gekleurd omslag.
De kleuren van de nieuwe serie waren reeds verfljn37

der; er was meer rose en lichtblauw in en de verhalen
zelf waren oneindig minder boeiend. In de oude serie
domineerden het scharlaken en geel; er lag bovendien
iets bruins over, iets vettigs en ouds; men had het
gevoel dat die boekjes uit een geheimzinnige, donkere
hoek waren opgediept. Het mooiste was De Wilsons
en het Huis zonder Deur in Baxterstreet (het was niet
een van de mooiste titels). De latere verhalen, die de
Wilsons verdrongen hebben, Nick Carter, Buffalo
Bill en Lord Lister, zijn mij altijd een desilluzie geweest. Het is iets eigenaardigs, en op het ogenblik
natuurlik ook weer „Freudiaans" te verklaren, de
nuance die voor mij die oude serie van de Wilsons
verbindt met een verhaal als Jan Smees van Justus van
Maurik, en die ik terugvind in een enkel boek van
Couperus, bijv. in Van Oude Menschen, de Dingen die
voortgaan. Maar misschien komt alles ook voort uit
de geur van het papier.
*
* *
3

September.

A.R.H. zeide mij dat hij de oudere Sherlock Holmes-verhalen soms overlas om hun atmosfeer, dat
men er het Londen van het Victoria-tijdperk zo goed
in terugvond en dat men ze eigenlik altijd zou moeten
lezen met de illustraties uit de Strand Magazine, vooral
de eerste (die van Sidney Paget). Het is volkomen
juist. Ik heb ze vanaf mijn negende jaar gelezen in
een Hollandse vertaling, maar mét die illustraties; ik
bezit ze nu, na er veel moeite voor te hebben gedaan,
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in het Engels en zo niet met alle dan toch met vele
van die illustraties. De laatste verhalen, The CaseBook of Sherlock Holmes, geven een treurig verval.
Conan Doyle heeft zich verdedigd en beweerd dat
het publiek aan deze verhalen gewend is geraakt en
dat een onbevooroordeeld lezer, de verhalen van
achteren naar voren lezend, geen verschil zou zien in
kwaliteit. Het is van Conan Doyle een zoete waan.
De latere avonturen zijn over het algemeen niet alleen
als detektive-verhaal veel minder, maar men vindt er
niet meer dezelfde atmosfeer, of zij doet aan als onecht, als geïnspireerd op die van de vorige verhalen. The
Hound of the Baservilles is niet alleen een hoogtepunt
in het genre, het geeft op een geheel andere manier
ook nog het mysterie van de heide. Ik zou een groot
opstel kunnen schrijven over de loopbaan van Mr.
Sherlock Holmes, zonder te vervallen in de toon die
men aanneemt als men het publiek voorlicht dat de
op de schrijfmachine afgerammelde produkties van
Sax Rohmer, Edgar Wallace, etc. verslindt.
Het goede detektive-verhaal brengt mij op Cocteau terug. Cocteau heeft zich verwonderd dat een
schrijver als Emile Gaboriau alleen in uiterst populaire uitgaven wordt herdrukt en dat een boek als
Monsieur Lecoq de plaats niet inneemt die het toekomt.
Men moet, om in deze lijn iets beters te vinden, zegt
hij, reeds op zoek gaan bij Balzac of Stendhal. Het is
misschien iets te sterk uitgedrukt, maar er is veel van
waar. Het eerste deel van Monsieur Lecoq is, hoe nonchalant ook geschreven, psychologies uitstekend; het
is niet alleen een van de eerste, en beste detektiveverhalen, er is een soort realisme in, dat van Lecoq
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een figuur maakt van vlees en bloed en dat hem onderscheidt van het genre Rocambole. Het twede deel
is veel minder; maar er is een ander Lecoq-verhaal
waarover Cocteau niet spreekt en dat als geheel veel
beter is: Le Crime d'Orcival. Men moet, evenals bij de
Amerikaanse film, over enige détails heen kijken,
zich immuun maken voor een paar oppervlakkige
bêtises: Gaboriau was ongetwijfeld intelligenter dan
zijn werk, maar heeft geschreven als iedere feuilletonschrijver uit zijn tijd. Maar hij was, minstens evenzeer
als Edgar Poe, Conan Doyle een voorbeeld; het
eerste boek van Sherlock Holmes, A Study in Scarlet,
heeft geheel de opbouw van een politieroman van
Gaboriau: de ontwarring van het geheim als eerste
deel; dan, als verhaal op zichzelf, het drama dat op de
misdaad uitloopt, achteraan. (Evenzo The Valley of
Fear.) — Ik heb overigens, uit de gehele detektiveproduktie die ik onder de ogen heb gehad, twee
delen aangehouden buiten de Sherlock Holmesboeken om: The Innocence of Father Brown van Chesterton, en Trent's Last Case van E. C. Bentley, een vriend
van Chesterton, die niet meer dan dit ene verhaal
geschreven heeft, maar dat misschien het intelligentste
detektive-verhaal is dat ik ken.
Misschien zou ik in mijn jeugdlektuur al kunnen
terugvinden, waartoe ik mij nu voel aangetrokken en
wat mij nu afkeer inboezemt. Ik stel mij zo voor dat
de jongetjes die niets anders lezen dan de traditionele
guitenstreken van andere jongetjes, zoals die beschreven worden door de heren Kieviet, Van Abcoude
en hun navolgers, later de ideaal-verbruikers zijn van
de leestrommel: die stoute jongens, zo eerlik en edel
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toch altijd, hebben precies alles wat nodig is om later
de ongelukkige echtgenoten, verloofden, minnaars te
worden, niet meer stout en edel, maar beklagenswaardig en edel, van de Hollandse huiskamer. Op mij
heeft als kind eigenlik maar één boek, dat over andere
kinderen ging, diepe indruk gemaakt, n.l. Een Schooljongen o f Van Kwaad tot Erger door Farrar*); daarvan
was de toon trouwens geheel anders, het is een
jongensboek (en zelfs een moraliserend jongensboek)
op een hoger peil; het verdiende in een smakelike
uitgave behouden te blijven, inplaats van in de hoe
langer hoe goedkopere flodderdrukjes waarin men
het nu nog maar krijgen kan. Maar overigens voelde
ik mij als kind de vriend van, achtereenvolgens, adelborsten, prairiejagers, ridders, detektives, — tot, op
mijn twaalfde jaar, alles weggeveegd werd door de
musketiers. D'Artagnan heeft mij een tijdlang eenvoudigweg bezeten; geen Marryat, geen Karl May,
zeker geen Scott of Oltmans, kon op tegen het vertelgenie van de oude Dumas. Dumas op zijn best is een
unikum, ongeëvenaard tenslotte zelfs door Sue of Paul
Féval, de beste feuilletonschrijvers na hem uitzijn tijd;
ook onder de story-tellers van later zie ik niemand
die hem geheel nabijkomt, tenzij, een enkele keer
misschien, Conan Doyle. Het vertellen van een in de
eerste plaats boeiend verhaal is trouwens een kunst
die voor mijn gevoel verloren gaat, of zou ik het zelf
zijn die afgestompt ben voor dit soort prikkeling?
De evolutie van een lezer gaat niet zonder werkelike
verliezen, de kritiese zin doodt een genot dat even rijk
*) De oorspr. titel is: Eric, or Little by Little.
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en warm is als naïef en oprecht. Vandaar ook de
dwaasheid wanneer iemand wérkelik — ik meen, tot
in laatste instantie — van de voortreffelikheid van
zijn literaire voorkeuren overtuigd zou zijn. Een kritiek, van een zekere kwaliteit, is de aanwijzing van
een „intellektueel" voor een andere „intellektueel"
tot het smaken van een genot, zoals „wij, intellektuelen" plegen te smaken. Dit genot is veredeld, heet
het, en, wij mogen gerust aannemen, verfijnd; de
manier van genieten vooral is er, al doende, op vooruitgegaan; maar is het genot zelf even zuiver en
intens? Geniet ik met een even grote volheid (welke
de manier dan ook zij) van mijn Stendhal als die
mevrouw van haar Hedwig Courts-Mahler en die
moderne jongen van zijn vlieghelden? Ik vrees heel
erg van niet. Het is iets anders, troost ik mij; maar
ik ben ook verplicht te erkennen: het is niet meer
dat. De tranen waarmee ik op mijn 9e jaar Een Schooljongen las, op mijn 1 7e nog het dagboek van Marguerite in La Dame aux Camélias, zijn een half-vergeten
en voorgoed verloren geluk.

4
BENJAMIN CONSTANT, LE CAHIER ROUGE.
JOURNAL INTIME DE B. CONSTANT, publié

par Paul

Rival. (D.G. JV., geschr. Sept. '28).
Het is verblijdend voor de liefhebber der Franse
letteren dat hem in allerlei moderne edities ook nog
wat anders geboden wordt dan de pennevruchten
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der gerenommeerde jongeren: Morand, Maurois, Lacretelle, etc.; dan de bewijzen dat de eerste zich nog
steeds ernstig bekommert om, laat ons zeggen, de
„mode van de belangstelling"; dat de twede behalve
de ongetwijfeld grote kunst van Engelse humor te
verstaan ook nog die beoefent van het romanceren
van beroemde levens in een stijl, die zegt men, zo
klassiek is; dat de derde voortgaat zich een zetel in de
Franse akademie te verzekeren met het afwerpen van
verhaaltjes die geheel in de Traditie blijven en waarvan de zinnetjes verzorgd zijn met dezelfde élégance
waarmee hij, tot ieders bevrediging, zijn dassen strikt.
Al de Franse jongeren lopen, tout comme chez nous,
over van talent, weten te schrijven, hun luxe-edities
te verzorgen, en de tijdgenoten zo ongeveer te voldoen; maar het is misschien toch als een reaktie te
beschouwen tegen de produkten van de dag, dat de
uitgevers Gallimard en Pion tegelijkertijd een lange
serie levens van beroemde mannen zijn begonnen te
publiceren en dat overal herdrukken van oudere mémoires, dagboeken, brieven en derge lijke met sukses
op de markt worden gebracht. La Sirène gaat voort
met het bezorgen van een standaard-uitgave (voor
zover doenlik met een tekst waarvan het oorspronkelike handschrift nog steeds in de brandkast van de
uitgever Brockhaus verborgen ligt) van de mémoires
van Casanova, van die Venetiaanse heer Jurriaan die
met al zijn gebreken toch een van de volledigste
mensen geweest is van de gehele XVIIIe eeuw; de
Nouvelle Revue Franfaise opent een nieuwe serie met
het leven van Agrippa d'Aubigné, door hemzelf aan
zijn kinderen verteld, met een Spartaanse soberheid
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en in een taal die de gewone lezer soms als OudKastiljaans moet voorkomen; Plon brengt in twee
delen de onuitgegeven aantekeningen voor een autobiografie van de Prince de Ligne, een verzameling
flitsen waarin mensenkennis, geest en eerzucht om de
voorrang strijden; Jonquières herdrukt, als eerste
boek van een andere nieuwe serie, de mémoires van
Lauzun, de libertijn die bloed begint te spuwen als
hij te doen krijgt met een moeilik geval, en wiens
avontuur met de Poolse prinses Czartoryska altans de
waarde heeft van een voortreffelike psychologiese
roman: le beau Lauzun, zelfingenomen en aristokraat
tot in de vingertoppen, die zijn bekentenissen vertelt
met een verrukkelike nonchalance, doch waarin telkens een opmerking, een frase, een episode, knetterend doel treft als een zweepslag.
Tussen al deze geschriften nemen de autobiografiese brokstukken van Benjamin Constant, het onvoltooide Cahier Rouge en het onvolledige Journal
Intime een eerste plaats in. Deze mislukte politikus,
die zo'n briljant spreker vermocht te zijn, deze halve
geleerde, die zo heel veel wist, deze analytikus, die zo'n
dromer was, ziet zijn verleden -- en hoe dikwels het
heden — met een bleke wreedheid. Hij was als kind
reeds ontgoocheld en telkens waar hij zich aan de
dolste aktie overgeeft, voelt men het als de cachemisère van een altijd aanwezige innerlike kwelling.
Het is jammer dat Le Cahier Rouge niet verder gaat
dan zijn twintigste jaar, want Constant was vier-enveertig toen hij deze terugblik op papier bracht en
men treft er iedere kwaliteit aan van de romancier
van Adolphe, dat vijf jaar eerder, in 1 8o6 (in volle
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botsing met Mme de Staël, en niet na haar dood,
zoals men geneigd zou zijn te geloven) ontstond.
Behalve enige treffende anekdoten en aantekeningen,
voornamelik weer de liefde betreffende, komt er het
relaas in voor van een vlucht naar Engeland, dat een
meesterstuk op zichzelf is. In de zuiverheid van herinnering, het saamgetrokkene maar tot in nuances
volledige van de handeling, in het gegeven zelf: dit
jeugdverlangen naar Vrijheid en het zo spoedig vermoeid raken ervan, in de naïeveteit van het optreden
en het vriendelik cynisme waarmee het wordt verhaald, herkent men geheel en al Constant. Hoe had
deze man, met al zijn moed en zijn geestesgaven, de
held-uit-één-stuk kunnen spelen? Napoleon minachtte hem, en Constant tekent bij Napoleon's abdikatie
aan: Quel láche coquin! Zoiets zegt mij meer dan vele
zware volzinnen uit sommige „doorwerkte" karakterstudies.
Het Journal

Intime (1804-1816) bestaat over het algemeen uit korte droge zinnetjes die niet altijd suggestief genoeg zijn om het drama te doen oprijzen
dat men er achter vermoedt, maar de kommentaren
van de heer Rival zijn, als uitzondering op de regel
bij dit soort uitgaven, dikwels van groot belang en
schetsen op levendige wijze de konflikten door welke
Constant werd heen , en weer geslingerd. Het is bij
ogenblikken een epos van belachelikheid; er zijn
scènes met Mme de Staël, die onvergelijkelik zijn als
voorbeelden van burgerlik familiedrama, en bijna altijd
is Constant, de bespiegelende, begrijpende, degeen die
voorlopig zwicht. Hij is telkens ook weer gereed om
over te beginnen, en wordt telkens weer met veel
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schandaal onder het juk teruggebracht. Het heeft wel
iets van de wreedheid van Adolphe die bij Ellénore
b lijft, omdat hij meent dat zij een scheiding niet zou
kunnen dragen, en die haar door zijn blijven vermoordt, maar Mme de Staël verschilt hierin van Elnore dat zij Benjamin herhaaldelik als oud vuil behandelt en zich alleen naar het uiterlik door hem laat
vermoorden. Rousseau, die, met al zijn achterdocht,
aan het „koele temperament" van Mme de varens
gelooft en als bejaard man nog met verering over
haar schrijft, Constant, de alles-ontleder, die Mme de
Staël au sérieux blijft nemen en, bij al zijn verzet, zijn
bestaan grondig laat vergiftigen door haar groteske
behoefte aan patos, -- het zijn van die gevallen waarbij de lezer met ingehouden woede of goedig meesmuilen toekijkt. Er zijn weinig psychologiese romans die tegen een biografie opwegen als de biografie een zekere waarde vertegenwoordigt: het kwasi
banale, onlogiese en onvoorziene dat men in de
romancier zou veroordelen, verhogen de levendigheid en het akcent van waarheid bij de biograaf;
en zelfs een roman als Adolphe, naast deze uitgave
van het Journal gelezen, krijgt misschien meer reliëf
nog als kunstwerk, maar iets gewilds, verwrongens,
als menselik dokument. Adolphe is Constant, gezien
door Mme de Staël; de roman werd geschreven voor
haar en als om haar te bewijzen dat hij begreep hoe
zij hem zag; het Journal is daar om te getuigen dat hij
niets bereikt heeft, zelfs met een zo delikate vorm
van verwijt.
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5
ANDRÉ MALRAUX, LES CONQUÉRANTS. (D.G.

I.,geschr.

Okt. '28).
„Verboden in Rusland en in Italië", vermeldt het
rose bandje. (Lees: door bolsjeviks en fascisten). Het
is vermakelik en waar. Voor André Malraux — zoals
ik hem ken — is het vooral het eerste.
Het boek wordt bij duizenden verkocht; men heeft
het met spanning verwacht sedert fragmenten ervan
in de N.K.F. werden gepubliceerd; het is het boek
van het jaar en het sukses van het seizoen. Niets uit
het vorige werk van de schrijver kon het doen voorzien: noch de geestige en poëtiese fantazie Limes en
Papier, een werkje van zijn achttiende jaar, sedert
lang uitverkocht en door hem zelf zo goed als vergeten, noch de knappe filosofiese juxtapositie van
Oost en West, La Tentation d'Occident, noch het ijskoude skepticisme van zijn essay D'une Jeunesse Européenne, noch de poëzie en het heimwee van het verhaal
Voyage aux Ilesfortunées dat in Commerce verscheen en
in boekvorm wordt verwacht.*) Het was trouwens
niet zo erg veel, zelfs alles bij elkaar genomen; en het
kon niet erg veel meer zijn. André Malraux is nog
niet ten volle 27 jaar en hij heeft allerlei dingen op
zijn aktief, tot een veroordeling toe door een , gerechtshof. Hij is zoiets als kandidaat in de letteren;
hij was korresponderend lid van de Ecole-FranCaise
d'Extrême-Orient en chargé de mission archéolo*) Sindsdien uitgebreid verschenen, als luxe-editie bij de

N R.F., onder de titel Royaume Farfelu.
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gigue door het Franse ministerie van koloniën; hij
heeft merkwaardige avonturen beleefd in Kambodja,
te veel en vooral te merkwaardig om hier zomaar te
vertellen; hij is kommissaris geweest van de KwoMing-Tang, en direkteur van het orgaan van Jong
Annam, te Saigon; hij was een goed jaar geleden
uitgever van luxe-boeken voor eigen rekening te
Parijs; hij is nu — tot zolang het duurt -- direkteur
van een, twee of drie branches van de N.R.F. en
droomt beurtelings van Dahomey en van Perzië en
Afghanistan. Hij is buitengewoon geschoold, buitengewoon intelligent; hij is bij geen enkele literaire groep
in te delen; hij heeft minder vrienden dan vijanden; hij
heeft de behoefte gevoeld om een serieus boek te
schrijven en Les Conquérants is verschenen en de heer
Thibaudet (een autoriteit in Frankrijk zoals de heer
Coster bij ons) heeft verklaard dat het een meesterwerk
is of daaromtrent. Ik laat deze mening voor de mijne
gaan. Maar ik zou nog wat anders willen zeggen: ik
geloof dat, als men Gide's Faux-Monnayeurs uitzondert, Malraux, op 26- jarige leeftijd, de belangrijkste
Franse roman geschreven heeft van de laatste tien jaar.
De figuur van Garine: revolutionair leider en avonturier, is een der grote kreaties van de hedendaagse
Franse literatuur. Welke ook de andere verdiensten
van het boek mogen zijn : deze figuur leeft er in, verheft er zich boven, treft ons op zichzelf. Het doet er
betrekkelik weinig toe welke partij hij dient, in welk
décor hij zich beweegt; — de rest kan een attraktie
zijn van het werk (en ik ben niet blind voor een zekere
aktualiteit, al zou ik niet zover willen gaan als de Duitse
vertalers, die de schrijver om gegevens verzochten
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voor voetnoten bij de namen der voornaamste generaals), maar de menselike waarde ervan overheerst
voor mij alles. Garine is de man van aktie, die handelt omdat de handeling het absurde leven op de waardigste wijze vult; hij ageert, tot ziekte hem volkomen
heeft uitgeput; hij behaalt een laatste overwinning,
waarna de aktie hem uit handen glijdt — en dan? .. .
Het is de troosteloze situatie waarin het boek eindigt.
Het is erger dan de dood. Na tweehonderd-vijftig
pagina's van handeling: van massabewegingen, schermutselingen, politieke zetten, bijna voortdurend vergezeld door een innerlik gebeuren, en weergegeven
met een bondigheid van uitdrukking, een juistheid
van détails die het ensemble meer dan boeiend, die
het overtuigend maken, staan wij hiertegenover als
werd ons de adem afgesneden. Wij zijn de aktie langzaam binnengevaren (met de nauwgezette getuige van
alles, de vriend van Garine, die ons zijn dagboek
voorlegt waarin hij niets van zichzelf vertelt; met de
enige figuur van het boek aan wie Malraux geheel
opzettelik géén karakter gegeven heeft, behalve dat
van „getuige"), wij hebben er ons door voelen vastgrijpen, overweldigen, meeslepen; wij hebben ze aanvaard als de enige mogelikheid, het enig-menswaardige; din — met een laatste raffinement dat ons een
overwinning biedt inplaats van een nederlaag —
wordt alles opgeheven. Het is of de schrijver ons
vraagt: „Wat stelt men ervoor in de plaats?" en wij
staan met de mond vol tanden.
Ik ben ervan overtuigd dat men zo'n boek niet
schrijven kan zonder zelf man-van-aktie te zijn; maar
het zou mij niet verwonderen als menig man-van49

aktie het maar half begreep, het aanzag voor een
soort superieure journalistiek of een uitmuntende
bron van inlichtingen. Hoe verklaart men zich anders
dat vermakelike verbod, het verbod der bolsjeviks
en fascisten? — De voornaamste eigenschap van het
boek is dat het twee kanten heeft: een buiten- en een
binnenkant; en dat deze twee kanten elkaar doen
uitkomen en versterken.
Het lijkt in niets op de tegenwoordige produktie
der jongeren; het is persoonlik, zozeer als een boek
persoonlik zijn kan. Met zijn vorig werk heeft Malraux bewezen dat hij een gevarieerd talent had, bij
Les Conquérants doet de kwestie zich niet meer voor;
het temperament van de schrijver domineert, van de
man die iets te zeggen heeft en die het zegt op de
meest direkte, meest doeltreffende wijze; zoals men
een waarheid zegt. Men kan het enige specialisten
overlaten de fouten te zoeken of de zwakheden in
„faktuur" of „kompositie" van deze roman — ofschoon ik geloof dat zij, ook om hier iets aan te
merken, vele brillen zullen moeten opzetten — oneindig gewichtiger en verblijdender is: dat men onder
de Franse jongeren iemand kan aanwijzen met andere
gaven dan een honorabel of keurig schrijverstalent.
André Malraux heeft zich doen kennen als een persoonlikheid, in staat, niet alleen indruk te maken op
zijn tijdgenoten, maar zijn indruk achter te laten op
een volgende generatie, op de jongeren die op het
ogenblik zestien jaar zijn, misschien. Les Conquérants
geeft de betekenis aan van André Malraux, welke de
juiste betekenis ook moge zijn van Les Conquérants,
als proeve van stijl, van verhaalkunst, als boek.
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Men zou er anders nog veel van kunnen zeggen.
Bijv. dat de titel, als wij het uit hebben, ons spottend
toelacht; dat er geen enkele vrouwenfiguur in voorkomt; dat de voornaamste figuren na Garine zijn: de
Duitse bolsjevistiese agent Klein, de jonge leider der
Kantonese terroristen Hong, de humanitaire oudere
Tsjeng-Daï, de „Chinese Gandhi", om niet te spreken
van vijf of zes andere, alleszins boeiende bijfiguren;
dat overal waar hij het décor geschetst heeft: Singapoer, Saigon, Hongkong, Kanton — de schrijver
zich, zover enigszins mogelik zonder droog te worden, verwijderd heeft van de gebruikelike fioriture
en de preciesheid nagestreefd, waarmee hij, niet heeft
willen bekoren, maar voor alles overtuigen. Men
voelt dat de handeling zich in Oost-Azië afspeelt,
omdat het zo is en niet anders; dat de schrijver zijn
décor kent, er zelfs duizend-en-één kleinigheden en
kuriosa heeft opgemerkt, maar als zodanig, en met
in zich voortdurend het besef van andere, grotere,
waarden.
Toch, laat ons niet onvoorzichtig zijn; laat ons een
altijd rechtschapen en serieus publiek volledig inlichten. Ik heb misschien niet voldoende aangestipt dat
enige ideën van deze „jonge auteur" door de weldenkende rijpheid zouden kunnen worden veroordeeld.
Klein zegt bijv.: Oui, faire savoir à cesgens-lá qu'une chose,
qui s'appelle la vie humaine, existe! als het om oproer en
doodschieten gaat — en Garine: Je sais que tout le long
de ma vie je trouverai a Non coté l'ordre social, et que , je ne
pourraijamais l'accepter sans renoncer à tout ce que je .ruis.
Die dingen maken grondig deel uit van het geheel,
en daar de humanitaire kwijl hier ten enemale ontSI

breekt, weet men tegenover sommige kringen niet op
welke manier men zoiets „sympatiek" maken zal. . .
Voor mij staat dit vast: als Les Conquérants reeds
een meesterwerk is, het zal Malraux' meesterwerk
niet blijven. Ik verwacht alles van hem: tot een groter
boek toe — voor een nieuw avontuur.

6
ANDRÉ MAUROrS, CLIMATS. (D.G. 1V., geschr. ii Nov.)

De heer André Maurois vertegenwoordigt op het
ogenblik, op de meest volledige wijze, het type van
de auteur a la mode. Zijn bewonderaars zeggen dat
hij schrijft als de waardigste discipel van Anatole
France; alle boekhandelaren, de onwetendste meegerekend, weten hoe gemakkelik zijn boeken zich
laten verkopen, en Climats ligt bij stapels achter het
uitstalraam, met een karton ernaast: Le dernier roman
d'André Maurois, en een groot portret van de schrijver
door Martinie of Manuel. De nog jonge auteur is
reeds grijzende; men ziet dadelik dat hij veel gestudeerd heeft en wie weet hoeveel nagedacht; hij is
onmiskenbaar de man van zijn werk; men kan verschillende invloeden en stromingen nagaan ook op
zijn fysiek: hij is slank, erg man-van-de-wereld, en
lijkt, terwijl hij van huis-uit Herzog heet, op de koning van Spanje, maar veraangenaamd door het een
en ander van Shylock. Men kan zich haast niet meer
voorstellen dat hij zo bescheiden begonnen is. Die
twee eerste boekjes — humor voor in de trein, zeiden
toen de mensen — Les Silences du Docteur O'Grady en
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Les Discours du Colonel Bramble, geloof ik — men
beschouwde ze als een niet onverdienstelike interpretatie van Engelse humor, een stekje van Pickwick,
uitgegroeid tot een kamerplantje, vriendelik beschenen door wat Latijns licht. Wij waren toen nog heel
ver van de volledige werken af op vélin pur chiffon,
bij Grasset, en van de opstapelingen van Climats bij
iedere boekhandelaar. De heer Maurois is op het
ogenblik een niet te versmaden konkurrent zelfs voor
de heer Dekobra, als het erop aankomt, en het verwonderlikste van alles is misschien wel dat hij dit
sukses aan Shelley dankt.
Met Ariel ou la Vie de Shelley is de heer Maurois
op de voorgrond geraakt; men vond die biografie —
en terecht — alleraangenaamst geromanceerd, en men
kon, nietwaar? van dat boek houden om Shelley
zoniet om de heer Maurois. Ik weet dat er mensen
zijn die minstens evenveel voelen voor een leven van
Pizarro door de heer X. of van Vidocq door de heer
Z. Die mensen hebben gelijk of ongelijk, maar Shelley blijft Shelley, en niet iedere dichter leeft en sterft
zo dat een romancier er de weerklank van ondervindt
in zijn roem of zelfs maar in zijn financiën. Men voelt
zich tegen wil en dank optimisties gestemd als men
bijv. aan het verdrinken van Shelley denkt in verband
met het sukses van de heer Maurois; optimisties weer
als men bedenkt dat de heer Maurois daarvoor Shelley in zeker opzicht heeft moeten doen herleven.
Ariel is een boeiend, een leerzaam, een voortreffelik
in elkaar gezet boek. Men zegt dat Maurois' Vie de
Disraëli nog beter is, en er zijn wellicht redenen voor .
Ik voor mij verkies Shelley, en ik ben blij dat de heer
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Maurois het boek heeft aangekondigd waarnaar men
bij de lezing ervan verlangt: Don Juan ou la Vie de

Byron. *)
In Méipe wordt ons nog een jeugdportret van
Goethe gegeven; in de Voyage au Pays des Articoles
bespeurt men, zij het heel flauw, de aanwezigheid van
Swift. Maar hier wordt, ondanks de gladheid van
vorm en taal die het talent van de heer Maurois het
meest karakteriseert, ook het terrein erg glad en zou
men zelfs de gemakzuchtige lezer tenslotte liever
naar de direkte I erther en Gulliver willen verwijzen.
Die gladheid, overigens, van de heer Maurois maakt
dat men hem nooit helemààl vervelend vindt, dat in
ieder geval zijn pennevruchten: biografieën, romans
of essays, altijd met groot gemak kunnen worden geabsorbeerd. Maar zodra men de steun der grote overledenen moet derven en men tegenover de heer
Maurois alleen staat, moet men misschien erkennen
dat, iedere vorm en iedere schrijfkunst ten spijt, de
nasmaak vrij onfeilbaar de waarde van de spijs aangeeft, en dat de heer Maurois, zoals hij reilt en zeilt,
nog maar is: een schrijver van achtenswaardige middelmatigheid.
Tenzij ... Met een alleszins beminnelike bescheidenheid heeft de heer Maurois de lijst van zijn werken
onderverdeeld in Essays en Les Années d'Apprentissage. Die leerjaren (men denkt aan Wilhelm Meister!)...
*) Inmiddels verschenen, in twee delen bij Grasset, en tot
op dit ogenblik veruit het beste werk van deze auteur. Byron
was veel meer een romanheld dan een dichter, welbeschouwd,
en de heer Maurois (ik zei het reeds) is een alleraangenaamst
arrangeur.
5
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moet men daaruit opmaken dat de heer Maurois zelf
vermeent nog maar op de drempel te staan van een
meesterschap waaruit het eerste werk nog zou moeten opdagen? In dat geval dient men af te wachten.
Zijn twee enige romans, tot dusver: Bernard Quesnaj
en Climats staan beide nog onder het hoofd „leerjaren" vermeld. Het eerste is, meen ik, bijna drie jaar
geleden verschenen. Het wordt in de wandeling genoemd: „de roman van een zakenman" en veel meer
valt er eigenlik ook niet van te zeggen. De zakenman
heeft een familie, die familie gaat op in zaken. Aan
familie en zaken overgeleverd, verliest hij enige vermogens voor andere dingen. Wij hebben in Holland
een paar romans, die daar geen duimbreed voor behoeven te wijken. Wat Climats betreft, het is wat
knapper, wat voller misschien ook, of wat subtieler,
al rolt het zich af in precies hetzelfde tempo, gepolijst
maar voorzichtig, en vooral zonder fouten. Het is
ook veel meer een echte roman van liefde, spelende
in mondaine kringen, onder mondaine mensen, maar
met zeer juiste psychologiese notities en menige voortreffelike vergelij king (meestal aan de muziek ontleend). Men kan er onder meer uit leren dat een man
die een heel mooie vrouw trouwt, gevaar loopt haar
niet voor zich alleen te behouden, en jaloers te worden
bovendien. „Mijn klanten, zei mij een boekhandelaar, vinden dat boek allemaal zo mooi, omdat het
weer helemaal lijkt op de roman van vóór de oorlog." Uit de mond der kinderen hoort men de waarheid. Bernard Quesnqy doet telkens aan Henry Bordeaux denken, die een model-roman heeft geschreven over een familie: Les Roquevillard; terwijl Climats
6S

een Octave Feuillet is voor dames van de XXe eeuw.
Alles bij elkaar genomen dus: een zeer leesbaar
boek, dat meer dan menig ander de Prix Fémina
verdient. Niet iedereen kan er misschien in opgaan,
maar iedereen heeft in zich nog wel een zwakheid —
of als men bitter wil zijn: een onbeduidenheid — die
er zich enige uurtjes met belangstelling in spiegelen
kan. Waarom niet trouwens? en laat ons bij een boek
als dit altijd bedenken hoe oneindig veel moeiliker
het waarschijnlik voor de auteur moet zijn geweest
zich (honderdmaal langzamer immers) te interesseren
voor zijn verhaal en zijn personages ... Waarom ook
zou de heer André Maurois zelf een Shelley of een
Goethe moeten zijn en zodoende behoren tot de groten over wie men graag spreekt en die men nooit meer
leest? Alles bij elkaar genomen is de heer André
Maurois, op dit ogenblik: November 1928, een auteur
over wie men spreekt èn die men leest.

*
**
1 2 November.
Zoëven het ms. aan Gr. gegeven. Die zuurzoete
toon lijkt mij in de gegeven omstandigheden de
meest passende. Maurois ergert mij niet het minst
omdat ikzelf hem, après tout, met een zeker genoegen
lezen kan. Maar de nasmaak is de zekerste kontrole:
als het boek weggelegd is, heb ik het gevoel dat ik
mijn tijd heb verdaan, en begrijp ik opeens de uitgever die er een reklame in legt voor gramofoonplaten met de frase: Als het laatste boekvan Maurois is
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weggelegd, enz. Inderdaad! het is het drama bij uitstek

voor een salon; men geeft er zich het best aan over
met kussens in de rug, bij een vaas bloemen en met
een sigaret in de mond. Het is weer het enge bestek
waar men geen ogenblik uit komt; het is oneindig
minder tragies dan banaal. De heer Jaloux roemt
hogelik de kreatie van Odile: een van de weinige
vrouwen die volkomen áf zijn, in de Franse literatuur,
zegt hij, en hij heeft ook wel ge li jk; de heer Jaloux
trouwens is een ander voorzichtig man en heeft zelden ongelijk. Maar het leren kennen van levende
Odiles is weinig aangenaam, het lezen erover een
armoedig tijdverdrijf; het scheppen ervan tekenend
voor de schepper, enzovoort. Ik zou de heer Jaloux
hebben toegejuicht als hij had durven schrijven:
André Maurois heeft een alleszins geslaagd boek geschreven met alleszins onbeduidende personages, een
dito gegeven, en middelen volkomen in harmonie
met de rest.Maar hij zou dan de heer Jaloux niet meer
zijn geweest.
14

November.

Nog gelezen, pour acquit de conscience: Ni Ange
ni Bête, bij S. gevonden in een smaakvolle editie met
houtsneden van Gandon. Hier hebben wij de discipel
van Anatole France op zijn fraaist: de afgeronde discoursen van de sprekers, de smakelik opgediste lesjes
en het alles-omvattende skepticisme van de oude
meester, het is zeer gelijkend en bijna van dezelfde
kracht. Ik kan mij voorstellen dat men liever naar
een grappenmakende schoolmeester gaat dan naar
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een doodernstig-vervelende; de vraag is alleen of men
niet voor ièdere schoolmeester bedanken kan.
Als La Révolte des Anges al het andere werk van
France overtreft, is het niet alleen omdat het eind
ervan ook zijn „laatste waarheid" brengt, of omdat
France, door het er zo dikwels over een biblioteek te
hebben, bijna vergeten had zijn eigen biblioteek in dit
boek uit te persen — maar omdat er enige bladzijden
in voorkomen die bijna zouden kunnen wedijveren
met het beste uit Willy.*)
Maar Ni Ange ni Bête staat, ondanks het politieke
kader, veel minder dicht bij Les Dieux ont Sof dan
bij Le Lys Rouge, een van de ergerlikste prullen die
ik ooit als „meesterwerk" in handen nam. Een kleine
beschouwing der hoofdpersonen van Les Dieux ont
Soif geeft toch reeds een goed beeld van de werkwijze
van papa France. Men neemt een figuur uit de revolutie: niet Desmoulins, daar is men te belezen en te
slim voor, maar Saint-Just; men verkleint hem zoveel
men kan, men neemt de domste kant die men aan
hem vinden kan: de legende van zijn zachtzinnigheid; men vervangt zijn „idylle" (die van de notarisdochter, Mlle.Gellé**) door een banale „relatie", na
een idylliese escapade: — men heeft Evariste Game*) Le soir mime, M. Jeancourt, commissaire de police ... pénétra
dans l'appartement... au moment oh Bouchotte avalait un auf cru

pour s'éclairer la voix, car elle devait chanter, le soir a 1'Eldorado
national, sa chanson nouvelle : Its n'en ont pas en Allemagne ...
Bouchotte recut le magistrat avec une hauteur de manières qui relevait
de la simplicité de sa mise. Bouchotte était en chemise. (I-Ifdst. 34.)
**) Zie bijv. de Saint-Just van Emm. Aegerter, hfdst. II
(N.R.F.) Ook bij Marie Lenéru (Grasset.)

58

lin. Nu laat men hem wreed worden. Dan plaatst men
tegenover deze Saint-Just zonder genialiteit een Anatole France met veel zielegrootheid en moed: en men
heeft Brotteaux des Ilettes. Hoe sympatiek — in deze
belichting — staat de twede naast de eerste; zij zijn
zelfs van gelijke grootte. Arme Saint-Just!... Laat ons
daarna nog eens praten over de verachtelike bohème
voor mondaine gezelschappen, de ignobele „Verlaine" van Le Lys Kouge, le poète Choulette.

7
Brussel, eind November.
Niet veel geluk gehad met mijn pogingen iets te
vinden buiten de Franse literatuur. Van Oude Menschen, de Dingen die voorbijgaan blijft mijn grootste
vondst van de laatste tijd. Daarna komt misschien
het kleine boekje met het grote sukses: Overpeinzingen
van een Bramemoe/,er. Zo'n boekje wordt vanzelf overschat, omdat het geschreven schijnt voor het haardvuur, hoe groot ook de smaak is die het beheerst en
hoe oprecht en warm de menselikheid. Men zou het
willen aanhouden om het over te lezen op zekere
leeftijd, als men werkelik alleen nog maar te berusten
heeft; men zou déze berusting er uit willen leren,
maar als het voornaamste deel van het eigen leven
voorbij is. Bovendien zou het dan een dertigmaal zo
groot moeten zijn. In Gistoux deed het mij sterk
beseffen dat de bloemen en de blaren, het water, de
druiven, de konijnen, de hond en nog zowat mij wezenlik bitter weinig kunnen schelen, dat er andere
5
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waarden in dit korte leven zijn en dat al deze dingen
alleen voortreffelik dienst doen voor wie dààr niet
aan tippen kan, voor wie zijn gedwongen rust, of
berusting, hiermee vullen moet. Bij het gesprek over
Tolstoï en Dostojevsky in het boekje, voelt men ditzelfde: dat er eigenlik maar twee soorten literatuur
zijn, het soort dat tot rust brengt (of de bereikte rust
onderhoudt) en het soort dat onrustig maakt (of de
onrust wakker houdt). Ik voel mij, en ik zou willen
zeggen: goddank! nog altijd sterk aangetrokken tot
het twede soort; d.w.z. het twede soort is mij, over
het algemeen, gelukkig nog altijd veel meer een

behoefte.
Malraux zei mij van Omar Khayyam: „Vergis je
niet, geloof niet dat hij zozeer berustte. Khayyam
was een opstandige die geen man van de daad kon
zijn, anders had hij waarschijnlik hetzelfde gedaan als
de chef van de Hasjisjijnen. Hij was geen epikurist;
hij vond voortdurend dat de wereld verkeerd in
elkaar was gezet."
Dezelfde passieve kant in mij is gestreeld geworden
door Niels Lyhne; ik heb zelfs een ogenblik gemeend
dat het een groot boek was. Ik geloof er niets meer
van; na nauweliks twee maanden is er mij niets van
overgebleven dan een zwakke, liefelike atmosfeer:
feuille-morte en gris-perle. Sympatiek, ja, maar zwak;
een talent voor fijne, maar wat zoete gedichten. Er is
iets merkwaardigs in de opzet van deze roman: het
telkens beginnen van een nieuw hoofdstuk op groter
schaal en het uitlopen ervan in een afgerond stukje
biografie. Zonder Jacobsen zou Rilke, zei hij, zijn
Alalte Laurids Brigge niet geschreven hebben, en ik
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voor mij zou het niet hebben betreurd. Niels Lyhne
lijkt mij dan tienmaal verkiesliker, het is altans niet
klef; het heeft niets van de oudejuffrouwen-hysterie
van Brigge; het is vrij literair maar het blijft sober, het
is niet verliteratuurd. „Maar Rilke was oprecht, tè
oprecht om ... etc." Mogelik; hij was dan overstelpt
door de literatuur. Er duiken voortdurend brokstukken op, in Brigge, die naar het gedicht-in-proza
zwemen, die volkomen vals zijn, menselik gesproken;
gewild, gezocht en opgekalefaterd. Er zijn hele intelligente mensen die zwijmelen in deze atmosfeer. Zij
hebben groot gelijk; ik kan alleen voor mijzelf vaststellen dat ik hen niet benijd, en zelfs niet mijzelf
beklagen kan omdat ik alleen een soort wrevelige
malaise ondervind bij lektuur van dit soort.
Ander boek: het grote sukses in Engeland en Amerika
(in Holland ook natuurlik), The Bridge of San Luis Key
door Thornton Wilder. Uitstekend geschreven, eersterangs-smaak, vooral voor een Amerikaan. De heer Wilder is de boezemvriend van Gene Tunney (die zo verwoed en zo literair leest), hij is of was zijn mentor door
Italië, hij is volkomen op de hoogte van moderne Europese literatuur, enz. Dit verklaart veel: The Bridge is
volgens Europese konceptie volkomen geslaagd, zuiver gevoeld,'gedacht, uitgedrukt, sober en kompleet. In
zijn techniek doet de heer Wilder denken aan Mérimée.
Ik heb zijn boek met genoegen gelezen; ik doe het weg
zonder gewetensbezwaar. Het wordt een cadeautje
voor A.R.H. die er rustig van zei: ,,... Maar Wilder is
veel beter dan Gide." Met al zijn kwaliteiten, is het
werk van de heerWilder naast Gide superieur scholierswerk. Het verdient een sukses in Hollandse vertaling.
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De direkteur van een grote Hollandse uitgeverszaak, importeur van Franse boeken in Holland, specialiteit voor vertalingen, heeft aan Gr. gezegd: „Ik
laat geen enkel boek meer uit het Frans vertalen, niet
omdat ik er zelf niet van houd, het tegendeel is waar,
maar ik verkoop tegen 5 of 6 vertalingen uit het
Frans, 5o à 6o uit het Duits, en 25o a 3 0o uit het
Engels." Het is tekenend. Wat de Hollander wil die
zelf „de talen" niet leest, is Vlammende Jeugd, Als de
Winter bomt, Sorrell en Zoon, en pakken detektiveverhalen, die zo boeiend zijn, maar in de oorspronkelike taal zo héél erg ingewikkeld. Men verklaart
zich uit de liéfde voor deze vertalingen, het hopeloos
lage peil van de oorspronkelike Hollandse roman.
De dialoog in de Hollandse roman is bijna zonder
uitzondering een dialoog van vulgus, van winkeliers,
of van hulponderwijzers. (De laatsten hebben de filosofen gelezen en zijn veel naar lezingen en tentoonstellingen geweest.) De Hollander kan zichzelf ook uitstekend herkennen in de oorspronkelike romans uit
het verleden. Ik heb nog getracht Vosmaer te herlezen:
Amazone, dat een verfijnd boek was, het summum van
Nederlandse kultuur en durf uit die tijd. Het doet
denken aan een handleiding voor Italiaanse musea,
bedorven door een volkomen idiote intrige. Het is
van een zéér pijnlike lektuur, als men nog illuzies heeft
en aan de toekomst denkt ... (Iemand als de heer
Robbers heeft trouwens zijn eigen romans niet eens
overleefd.)
Er zijn mooie Franse woorden te mediteren voor
Nederlandse scribenten, bijv. het onvergelijkelike
woord gdtisme. Het is niet helemaal kaduuk, bedor62

ven; het is: bedervende, bezig te bederven. Er zijn
gevallen van akuut gátisme, zelfs bij heel jonge mensen; getuige het boekje De Ravenzwarte van de heer
Van Duinkerken. Het zijn de zorgvuldig opgetekende kletspraatjes van een bizonder frisse en onbedorven, maar kristelike jongen, die voor oorwormen
voelt en niets voor „de boeken". De grote vriend
van die jongen, in wie men misschien de heer Van
D. moet herkennen, wil soms wél zijn boekenwijsheid luchten, maar het jongetje zegt dan: „Ach jij!
het is helemaal zo niet, want de lieve heer Jezus heeft
gezegd ..." Enz. — dit biedt een jong Nederlands
auteur vol vertrouwen het publiek aan, en het grappigste is dat hij in dat vertrouwen niet zal worden
beschaamd. Men zegt in Holland van zo'n boekje:
„Hoe jong en fris!" inplaats van: „Hoe zonderling
gdteus!" en men vormt zich zoete illuzies over de
toekomstige betekenis van de heer Van Duinkerken.
In werkelikheid heeft die heer, ook zonder De Ravenzwarte te schrijven, een duidelike aanwijzing gegeven
van zijn (zelfs toekomstige) vermogens toen hij in
zijn eerste bundel, Onder God's Ogen, een uitstekende
vertaling gaf van een gedicht van Chesterton, want
die uitstekende vertaling heeft het hele verdere bundeltje van de heer Van Duinkerken verpletterd.
Als laatste ongelukje: Christiaan Wahnschaffe;e; maar
deze lektuur is mij van nut geweest. Dit boek belichaamt op ideale wijze de mislukte grote roman. De
heer Wassermann heeft het publiek willen laten zien
wat in een grote roman gebeuren kan, die zich ingrote
steden afspeelt; hij heeft een museum bijeengebracht
van oppervlakkige drakerigheid en onzin. Als Speng63

ler spreekt van „de kunst gedood door de grote
stad" en A.R.H. van „de kunstenaar beduimeld door
idem", dan slaat dit op Wassermanns en Wahnscha f e's.
Van L. vertelde mij een vermakelike anekdote die
Wassermann zelf moet hebben opgetekend; op zijn
reis door Amerika moet een Amerikaanse dame hem
hebben gevraagd: „Waarom is u zo dom geweest er
niet honderd short stories van te maken? die worden
toch veel beter betaald." Het ware komiese van het
geval is dat Wassermann zich verbeeldt die dame op
een domheid te hebben betrapt.
Helaas, dames, leken, hebben soms van die vondsten. De minst literaire vrouw die ik ken, mijn moeder, zei mij eens, bij het doorkijken van een stuk
Nederlands lyries proza: „Ik begrijp er niets van; het
is, geloof ik, een soort Christian Science." Zo, langs
haar neus weg, heeft zij daarmee uitgedrukt wat ikzelf bij onze hogere letteren zo dikwels voel. Het is
een bepaalde nuance van cant. J. C. B. schreef mij,
niet zo lang geleden: „Wij moesten ons bij elkaar
aansluiten: de Nederlanders die tegen de Nederlandse
... erigheid*) zijn. Er zijn er toch genoeg ..." Het
valt zeer te betwijfelen. Als men hem die bizondere
eigenschap ontneemt, blijft er zo weinig over van de
doorsneê „ontwikkelde" Nederlander. Er zijn mensen die hun baard niet durven scheren omdat zij er
hun gezicht bij zouden verliezen.
Ik keer terug tot mijn kleine lijst van ongelukken...
Neen. Vermoeid, ontnuchterd en ontmoedigd, heb
ik ;mij niet gewaagd aan het dikke boek van Dreiser,
*)

Het woord laat zich hier niet in zijn geheel opnemen.
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door Werumeus Buning vertaald, dat men mij geven
wilde omdat het „minstens zo goed moest zijn als
Dostojevsky". Ik heb trouwens een schrik gekregen
van vergelijkingen met Dostojevsky, en een Amerikaanse Dostojevsky zou even monsterlik zijn als een
Eskimo-Voltaire. Ik neem liever rustig aan dat er niets
van vaar is, zonder mij voorlopig van de wezenlike
kwaliteiten van de heer Dreiser te overtuigen, noch
er iets anders van te zeggen. Ik voel trouwens meer
en meer dat ik aan de literatuur van Angel-Saksies
karakter weinig te vragen heb. Of Shakespeare, of
Conan Doyle, daartussen zo goed als niets. Vandaag,
26 Oktober, keer ik met innig welbehagen terug tot
Stendhal, als een oud heertje dat enkel nog voor zijn
plezier tot herlezen komt.
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TWEDE CAHIER

1
Brussel, 14 Febr. '29.
Er zijn twee besprekingen van deze cahiers verschenen in de Nwe Rott. Crt., door R. Herreman; het
twede werd mij gisteravond toegestuurd, met een
geleidebriefje van de schrijver. Ik heb vrij uitgebreid
op dat geleidebriefje geantwoord. Er behoeft geen
misverstand te zijn tussen Herreman en mij „om wat
wat kritiek".
In een andere bespreking (van Erts III) schreef H.
over mijn Gebed bij de Harde Dood: ... du Perron ijt
nooit op een wier; hij snijdt (poeie of niet) uit alle hout; te
groot gemak van schr/ven verleidt hem en ons behoort deze
vaardigheid soms, maar zij bevredigt ons niet altijd. Het
is de samenvatting en het refrein van al wat hij tot
dusver over mij heeft gezegd. Ik vraag mij af of hij
mij zou willen veroordelen tot het leggen van die
„prachtig-gedraaide maar verdomd kleine keuteltjes"
waar Gr. de Nederlandse jongeren van beticht. In
ieder geval, ik schrijf hem precies wat mij op het hart
ligt: dat ik hem niet kan gelukwensen met het nogmaals formuleren van een zo karakteristiek-Nederlandse bedenking.
Ik schrijf hem erbij dat het moment mij bovendien
slecht gekozen leek, omdat de Harde Dood een van de
weinige Nederlandse gedichten is die ik zelf had willen schrijven, wat mij door een gelukkig toeval&1is
gebeurd. Het is waarlik niet dat ik zou vragen direkt
bewonderd te worden, noch aan Herreman noch aan
mijzelf. Wij bewonderen al zoveel auteurs; in bijna
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iedere kroniek van de poëzie die H. voor D.G.V.
schrijft, releveer ik de namen van tenminste deze vier
kanonnen: Boutens, Leopold, Henriëtte Roland Holst
en Karel van de Woestijne. Ik wil die dan ook voor
de rest van mijn levensdagen bewonderen, évenzeer
als H. het schijnt te doen, als ik maar altijd van de
plicht word vrijgesteld ze te lezen. Ik wil de 18 karaats-estetiek van Boutens bewonderen, zijn onovertroffen vertalingen, uit het Grieks vooral, die in het
Nederlands op zovele plaatsen zo volkomen Grieks
zijn1 gebleven, zijn meesterlike, hoge verzen, die mij
nooit iets doen noch hebben gedaan; ik wil Leopold
bewonderen van wie iedereen mij de liefste dingen
zegt en van wie, als ik hem zelf lees, minstens één
strofe op de twee mij ontgaat, en Henriëtte Roland
Holst die nu eenmaal de grootste dichteres van Nederland is en die zoveel „makkers" schijnt te bezitten,
tegenover wie zij zo nauwgezet telkens weer haar
houding aangeeft en naar wie haar grote gevoelens
zo voortdurend uitgaan. Het is mijn bekrompenheid
die mij alleen voor vriendschap openstelt en die mij
voor de bezoeking van zoveel „makkers" en „kameraden" met lijf en ziel afkerig maakt.*) Maar ik
moet mij toch bekennen, ter wille van de eerlikheid
*) De behoefte een portret van Herman Gorter te bezitten,
deed mij een boekje over die dichter koopen van de hand van zo
een kameraad (kan de man Kuiper heten?) en, eenmaal gekocht
en het portret eruit genomen, de tekst van dat boekje inkij ken.
Ik heb in jaren geen inzicht gehad in iets zo ontzettends ! Bewonderd te worden, en z.g. begrepen, door een zo volkomen,
zó ras-echte, zo hyperboliese platheid! -- in volle ernst : kan
een dichter iets ergers overkomen ?
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of de zelfkennis of wat men wil, dat ik bij al deze
grote dichters niet één sekonde die hei li ge afgunst
ondergaan kan die mij soms te pakken neemt bij de
herlezing van bijv. Barnabooth, van Le Petit Ami, van
Stendhal? Op het bureau van Stols hangt een foto
van de laatste, naar een olieverfportret in het huis
dat hij bewoonde te Civita-Vecchia, en (om op mijn
teorietje van vorm-en-inhoud terug te komen) iedere
keer als ik bij Stols ben, maar vooral de keren dat ik
er van die jong-intellektuelen aantref a la mode de
Paris, of andere bezoekers die mij onverteerbaar lijken, bekijk ik een minuut of zo dat portret, en de
uitdrukking ervan, die mengeling van geest en goedheid, van schranderheid en wat hij noemde bonhomie,
geeft mij altijd weer een gevoel van warmte, van zelfvertrouwen en intimiteit. Ik schrijf dit op bijwijze van
illustratie van wat mij oneindig nader aan het hart
ligt dan bewondering in de literatuur: ontroering en
verwantschap. (Musset zei het al: Etre admiré n'est
rien, le tout est d'être aimé.) Voor Karel van de Woestijne voel ik soms meer dan bewondering, maar toch,
de prachtigheid van al die alliteraties maakt mij onwennig, ik voel mij in zijn poëzie als in een paleis met
erg veel goud en kroonluchters en vazen; ik cirkuleer
er niet gemakkelik en stoot mij ook overal tegen de
koppeltekens. De kleine arrivist die deze regels zou
lezen, denkt met slimheid: „Het is een boutade!" en
meteen gaat er in hem om: „Mijnheer du Perron
twijfelt aan de grootheid van Karel van de Woestijn".
In werkelikheid is die grootheid alweer wat ik het
minst van alles betwijfel. Ik geloof dat Herreman, als
hij die vier dichters citeert, wéét waar hij het over
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heeft en dat hij zijn bewonderingen op de zékerste
waarden heeft gesteld. Dit toegegeven, belet niets
mijn bekrompenheid om de ontroering van verwantschap en begrijpen te ondergaan bij andere verzen:
van Minne, Greshoff, Jan van Nijlen. En zelfs een
ontroering bij veel minder verwantschap; behalve de
Harde Dood zou ik bijv. hebben willen schrijven: De
Ontkomen Zwerver van A. Roland Holst, het sonnet
Terugkeer van Theun de Vries, de Ballade van de DryGin-Drinkers van Den Doolaard, De Renegaat van
Slauerhoff, en voor alles misschien dit kwatrijn van
deze laatste:

Or, le dédain superbe de s'en aller
En souriant, le long du préci pice,
Au charme paisible de la vallée
Vaut biera le bonheur et toutes les délices.
Het komt voor in de kleine plakette Fleurs de
Marécage, die bij Stols in weinig exemplaren verschijnen gaat; ik heb het, sedert ik het ken, minstens vijftigmaal bij mijzelf opgezegd, zonder dat het iets van
zijn waarde verloren heeft; ik heb zelden iets gelezen
(van een Nederlands dichter altans) dat, voor mijn
gevoel, groter was.
... Na deze uitweiding kom ik op de bespreking
van mijn cahiers door Herreman terug. Hij vindt ze
over het algemeen sympatiek, maar vol gemakkelike
paradoxen, overhaastheden, naieveteiten en journalistiek. De journalistiek wordt misschien als wapen
gehanteerd, maar mij in de vorm van kompliment
toegediend. Overigens schijnt H. trots te zijn op zijn
hoedanigheid van journalist. Het journalisme, zegt hij,

waarin ik ondergedompeld lig, maar als een visch in het
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water — en ik geloof hem maar half en denk aan,
hoogstens! een dapper zelfbedrog. In ieder geval zijn
zelfs voor hem de onvolkomenheden van mijn schrijverij blijkbaar de volkomenheden van mijn journalistiek. Ik heb hem twee dingen geopenbaard: ie dat
de onvolkomenheden van mijn schrijverij meer bepaald die zijn van een konversatie; 2e dat men mij,
zelfs in Indië, na vier maanden oefening, een hoogst
volkomen journalistiek prul heeft bevonden.
Heb ik de journalist in H. gekwetst? In cahier 2*)
stelt hij voor te lezen, inplaats van „Poe, wiens genialiteit des te verbluffender wordt, als men denkt aan
zijn journalistieke loopbaan", wiens genialiteit des te
begripeli/,er wordt -- en hij voegt erbij: Dat laat zich
ook lezen! Het spijt mij voor hem, maar dan toch,
dunkt mij, uitsluitend door één mensensoort: de verzamelde journalisten?
Ik ga zijn verdere bezwaren na. Er zijn ongetwijfeld
vele tekortkomingen in mijn cahiers, maar de door
hem geciteerde zinnen wil ik toch graag, ware 't
slechts tot mijn eigen voordeel, aan een tegenonderzoek onderwerpen. — Als Pedantikus bij mij voor de
boekenkast staat, begrijpt H. niet waarom ik hem
erbij gehaald heb als repoussoir. Het repoussoir-zijn
van Pedantikus is mij echter niet duidelik, immers hij
is voor mij Pedantikus, maar voor een ander wellicht
de wijsheid zelve. Bovendien speelt hij een zwijgende
rol; hij stelt mij alleen maar in staat mij op een bepaalde manier te uiten. Hij is ten slotte niets dan een
figuur (in de betekenis van een metafoor!)
*) Van het vorige deel, in de huidige uitgave

Parochie, cah. II, hfdst. z).
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(Voor kleine

Heb ik niet duidelik genoeg geschreven dat ik
geen voorlichter ben en dat ik het niet zou willen
zijn? A.R.H. zei mij van deze cahiers: „Ik akcepteer
ze ook uitsluitend als zodanig: als de indrukken van
een bepaalde lezer." Ik meen dit zelfs in de titel te
hebben aangegeven. H. schrijft: Bij een literator gaat

het erom eerlijk te rijn tegenover zijn publiek. Boissard, de
Fransche criticus, is een meester in dat va/c. En ik moet
even lachen. „Boissard, de Franse kritikus" (voor de
lezers van de Nwe Rott. Crt. zegt dat evenveel als:
„Sapoelangit, de Ambonese duivelbezweerder") zou
twee grimassen hebben gemaakt als hij die zin had
kunnen lezen, één bij meester en één bij vat. Bovendien
is het alles behalve waar. Boissard is Léautaud, d.w.z.
een van de amusantste, een van de sympatiekste zonderlingen die ooit de pen hebben gevoerd, en ik houd
van hem misschien zesmaal zoveel als Herreman.
Maar als H. zich verbeeldt dat men hem ook maar
even als „literaire gids" zou kunnen beschouwen,
bedriegt hij zichzelf en de lezers van de Nwe Kott.
Crt. „De oudheid, zegt Boissard, begint voor mij
met de grote (en lees dan nog: Franse) zeventiende
eeuw; al wat men daarvóór heeft kunnen denken of
doen, kan mij niets niemendal schelen". En hij kent
welgeteld vier auteurs: Molière, Diderot, Chamfort,
Stendhal. Hij protesteert voortdurend tegen de Literatuur, uit naam van de Mens: het is een genot daarvan getuige te zijn, maar het ligt precies buiten het
„vak", hem door H. toebedeeld. Of, om een voorbeeld te geven: Boissard over Claudel, is in veel groter
mate onbetrouwbaar als „literaire gids" dan ik, hierboven, over Herreman's kanonnen.
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In zijn bespreking van cahier 3 komt H. op mijn
journalistieke gaven terug; goede reportage, zegt hij, is
mijn aantekening over de lezing van Gide*), reportage,
licht hij toe, daar zulks alleen de wat te sommair neer-

gepende en niet gemotiveerde linnen kan rechtvaardigen als
deze: „Zijn lezing zelf was middelmatig: mogelik ook
aan de Belgiese mentaliteit aangepast"; o f zulle naïve
uitlatingen: „Ik voor mij vind het bijna jammer dat de
belangstelling van Gide voor Afrika zich juist in deze
tijd heeft gemanifesteerd", dit omdat de negergunst op

dit oogenblik tot een snobisme is geworden.
Ik bekijk die zinnen en vind dat ik ze gemakkelik
anders kan rechtvaardigen. Zin i is misschien wat
ellipties, maar volgens mij niet onlogies; er had alleen
tussen kunnen staan (maar ik veronderstelde het als
bekend en men zou het voor minder doen) dat iedere
Fransman die in Brussel komt lezen, zich minstens
een dozijn keren afvraagt: „Qu'est-ce qu'on peut bien
raconter à ces Belges-là?" Het zou zelfs naief zijn van
H. als hij dit niet wist. Ik heb hem één staaltje gegeven: een Frans akteur, de heer Aragon, geloof ik
( Jean, niet Louis, mogelik ook met twee r's), speelt
in Brussel Cyrano op een bepaalde manier voor Belgiese oren, d.w.z. au Talenti, vooral bij de lange tiraden. En hij heeft het gedaan tot zijn grootste sukses. — Ik laat dus in het midden of die mensen gelijk
hebben of ongelijk, ik geloof alleen dat het niet „ongemotiveerd" mag heten wanneer ik rekening hield
met die opvattingen, bij een Franse lezing te Brussel,
zij het dan ook van Gide.

*) Voor kleine Parochie, cab. III, hfdst. 4.
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Tussen haakjes: het schijnt dat Gide, als hij niet in
het publiek spreekt, van die film zegt (waarin hij zo
helemaal niet voorkomt): „On n'y volt que moi." En,
zei degeen die mij dit vertelde, hij heeft gelijk. In
Parijs heeft men zorgvuldig nagegaan, en dus vastgesteld, dat de mannelike negers in die film geen enkel
moment van achter zijn opgenomen. Die uitgeslapenheid waarmee daar op zoiets wordt gelet, is wat
,,Beyle, Milanese", zo verwerpelik vond in de Franse
geest, en hoezeer terecht.
Wat zin 2 betreft, ik lees hem over, met de kommentaar van H., en ben zo naief het naieve daarvan
nog steeds niet in te zien. Het is een persoonlike
mening, waar H. het best niet mee eens kan zijn, maar
wat ter wereld heeft het te maken met reportage? .. .
Er is volgens mij, net zoveel journalistiek in deze
cahiers als men zou kunnen opdiepen uit de brieven
van X of het kasboek van Y. De journalist is iemand
die denkt en voelt voor het publiek, mèt het publiek,
àls het publiek, etc. Iets wat aan deze eisen niet
voldoet, zou daarom alleen al geen journalistiek kunzijn.
zijn.

2
PAUL LÉAUTAUD, PASSE-TEMPS. (D.G.W/.,

geschr. 19

Febr.)
Een hele enkele maal, tussen de grote produktie
van anderen door, verschijnt een boek of een bundel
van de heer Paul Léautaud, die sekretaris is van de
Mercure de France en jaren lang toneelkritieken in dat
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tijdschrift publiceerde onder het pseudoniem van
Maurice Boissard. De naam Boissard komt trouwens
in zijn familie voor, heeft hij ons ergens meegedeeld,
maar moest eigenlik geschreven worden met een t.
Hoe de spelling ervan ook moge zijn, Paul Léautaud
heeft die naam bekender gemaakt misschien nog dan
de zijne; er zijn mensen die jaren lang losse nummers
van de MIercure hebben gekocht, bijna uitsluitend om
de teaterkroniek van Maurice Boissard. Nooit tevoren
misschien had men een zo persoonlik geluid vernomen, een zo volslagen onverschilligheid ook waargenomen voor alle gevestigde reputaties, voor alle
klieken en scholen, een zo grote liefde voor natuurlikheid, waarheid en menselikheid. Ik neem dit laatste
woord niet in de betekenis die het in Holland meer
en meer dreigt aan te kleven. De heer Coster heeft
het zo dikwels gebruikt, dat het tegenwoordig bijna
spontaan beelden opwekt van „vernederden en beledigden", van wezens met verscheurde harten en
vuile hemden, met kwik bevracht en de zonde der
vaderen, van armoê die uit het zoldervenster jankt
naar de maan, die zich op de manier van de heer Dop
Bles tracht te verstrooien, of die met de muizen speelt
ondanks het schrijnendste zelf beklag, als de heer
Achilles Mussche. De menselikheid van Léautaud is
vrolik mopperend of ontnuchterd glimlachend, maar
volkomen gezond. In één woord: de grootste tegenstelling ook met de menselikheid van de heer Van
Oudshoorn. Wat zijn stijl betreft: de natuurlikste die
men zich denken kan. Hij schrijft het klare, gesproken
Frans van Diderot, wiens Neveu de Kameau een van
zijn lievelingsboeken is. Zijn geestigheden ook zijn
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altij d volkomen ongezocht; hij schrijft neer wat in
hem opflitst, wat dikwels niet erg vèr gaat, maar wat
altijd geheel met zijn karakter overeenstemt. Het
heeft niets van het spitsvondig paradoxale van de
geest van een Oscar Wilde, van de laborieuze ironie
van een Anatole France, het is oneindig eenvoudiger
en vooral veel meer gratis.
Men zou zich toch evenzeer vergissen als men
Léautaud hield voor een boulevardier, als men hem
zou verdenken van een gemakkelike journalistieke
slagvaardigheid zonder meer. Er is stijl in Léautaud;
heel een literaire vorming, die hem verbindt met de
Franse achttiende eeuw; hij had een tijdgenoot kunnen zijn van Rivarol en Chamfort. Meer dan honderd
bladzijden in zijn laatste bundel, Passe-Temps, worden
trouwens ingenomen door een verzameling Mots,
Propos et Anecdotes, die ons dadelik doen denken aan
de Caractères et Anecdotes van Chamfort, maar die in
kwaliteit geenszins daarvoor onderdoen. Misschien
ook is het de grotere verscheidenheid die ons in een
boek als Passe-Temps zo boeit. Het is altijd Léautaud,
en in de gehele Franse literatuur van onze tijd zie ik
één Léautaud; maar er zijn verschillende kanten.
Daar is in hem ook nog de kant souvenirs en mémoires à la Stendhal; zijn z.g. roman, Le Petit Ami,
sedert zo lang uitverkocht en nog steeds niet herdrukt, heeft ongetwijfeld zeer veel met de egotistiese
geschriften van Stendhal te maken, doch waar deze
laatste al te vaak onaf zijn, slecht geordend en, alles
welbeschouwd, dikwels langdradig door herhalingen
en te grote uitweidingen, vormt Le Petit Ami een
geheel, dat ons van het begin tot het einde vasthoudt.
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Het boeit, overtuigt, bekoort, met de eenvoudigste
middelen en de menselikste alweer: een ongedwongen, en onverbeterlike, verhaaltrant, een tot cynisme
gaande oprechtheid, een altijd klaarwakker gezond
verstand, maar het gezond verstand van de man van
geest. Men schrijft één zo'n boek in een mensenleven;
een beroemd romancier had er twaalf romans uit
geklopt. Maar Léautaud heeft nog een ander boek herinneringen op zijn aktief, dat nog altijd in verschillende tijdschriftnummers verspreid ligt: In Memoriam,
dat geheel dezelfde eigenschappen vertoont, en waarin hij enige stukken uit Le Petit Ami op groter schaal
heeft hervat.
Het vergelijken van zijn vier of vijf boeken (toneelkritieken en alles meegerekend) heeft eigenlik geen
zin; immers, overal vindt men eventeer Léautaud, en
Léautaud is, voor wie zijn lezers zijn, wat men voor
alles zoekt en boven alles waardeert. Als kritikus
beschouwd, is hij overigens volkomen onbetrouwbaar. Léautaud is het tegendeel van een „gids", noch
in de literatuur, noch als toneelkritikus. Hij protesteert voortdurend tegen de lyriek, tegen het patos,
tegen de fioriture, tegen alles wat voor 99 procent
van het mensdom (waarmee ik bedoel : het literaire
dito) de Hoge Literatuur uitmaakt; en om zich het
recht voor te behouden zijn mening te zeggen zonder
frasen, schroomt hij niet voor bekrompen door te
gaan. Ik geloof zelfs dat hij zich dikwels opzettelik
in dit soort bekrompenheid terugtrekt, omdat hij
niets zozeer vreest als een koncessie te doen, als ontrouw te zijn aan zichzelf. Het is een heel bizondere
eigenschap onder schrijvende mensen; het lijkt ge79

makkelik, maar men moet het geprobeerd hebben
om te weten hoe moeilik het is. Er is in de eerste plaats
voor nodig: die volkomen onverschilligheid voor
wat deze of gene grote man ervan zou kunnen denken, die de grootste kracht is van Léautaud. Het is
algemeen bekend dat hij in zijn woning buiten Parijs
een hele kolonie heeft gesticht van opgeraapte katten
en honden, en dat het gezelschap van deze dieren hem
gemakkelik voor alle literaire vijandschappen schadeloos stelt.
Men moet hem nemen zoals hij is. Hij is zich zijn
eigen fouten en tekortkomingen volkomen bewust;
hij is altijd de eerste geweest om te lachen wanneer
men hem met geest te lijf ging en zijn eigenliefde
heeft hem nooit belet in volle mate te genieten van
een bon mot. Ik voor mij vind het heerlik in de literatuur zo iemand aan te treffen; het is als de revanche
op een zekere onwaarheid, die al te dikwels geëist
wordt door het „vak". Een kritikus heeft het recht
niet te zeggen wat hij wil; men vergelijke bijv. Gide
en Léautaud. Ongetwijfeld is de eerste oneindig beter
kritikus; hij is als zodanig veel spitsvondiger, veel
penetranter; maar ... Men voelt toch dikwels, dat
hij zichzelf niet is, zichzelf niet geheel durft zijn, dat
hij rekening houdt met de boeien en vuurtorens bij
het bevaren van de zee der schone letteren, dat hij
niet op een klip durft lopen, ook als hij daar zin in
hebben zou. Vb.: Iéautaud over Claudel is onbetaalbaar, maar als kritiek potsierlik; er zijn waarden in
Claudel waaraan Léautaud eenvoudigweg niet wènst
zijn aandacht te schenken, omdat Claudel hem integraal op de zenuwen werkt en ziedaar. Het eerste
8o

opstel van Passe-Temps begint aldus: Je n'aime pas
beaucoup le petit récit, qui suit. Je lui trouve un petit air á
la Flaubert, écrivain que j'abomine. In een van de laatste
nummers van deN.R.F. heeft Gide juist met de
grootste voorzichtigheid uitgedrukt dat hij Flaubert
goedbeschouwd ook niet meer lezen kan. Maar de
reputatie van Flaubert en zijn eigen reputatie van
groot letterkundige zijn voor Gide twee faktoren die
geen ogenblik kunnen worden weggedacht.
Kritiek is altijd, en zelfs in hoogste instantie, het
weergeven van een indruk, of van indrukken tot een
mening gekristalliseerd. Maar de meerdere of mindere argumentatie telt, en het ernstig publiek verlangt
van de kritikus dat hij ernstig, d.i. degelik, d.i. voorzichtig zij. Ik heb onder mijn goede kennissen een
jong auteur, die allergenoegelikst lachen kan, die
alleraardigste verzen schrijft zelfs, maar die au fond
toch heel serieus en voorzichtig wordt als het tot
kritieken schrijven komt. Hij overtuigt dan zichzelf
en het publiek dat hij van de geschriften die hem
amuseren wel degelik al de zwakheden ziet, en hij
stelt zijn bewonderingen op de meest gangbare en
zekerste waarden en citeert zelfs de heer Coster, vermoedelik om te bewijzen dat hij hem lezen kan. Nu
is het waar dat een Nederlandse Léautaud wellicht
tot de onmogelikheden moet worden gerekend. Als
in Holland een groot man afgebroken wordt, gebeurt het meestal in koor en geldt het dus meestal
een groot man wiens grootheid voor meer dan de
helft tot het verleden behoort. Het koor der Nederlandse jongeren heeft nu bijv. op alle manieren gezongen dat de romans van de heer Robbers vervelend
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zijn. Maar men stelle zich voor: iemand die sekretaris
zou zijn van een periodiek als de Mercure de France, dus
bijv. van De Gids, en die ongehinderd in dat blad zou
verkondigen dat hij nooit iets heeft kunnen voelen
voor het hoge estetisme van Dr. Boutens, die immers
de grootste levende dichter is van Nederland, of dat
niets hem zoveel weerzin inboezemt als de liefde voor
de kudden en scharen die de verzen stuwt van Neêrland's grootste dichteres, of dat niets zozeer op zijn
lachspieren werkt als de kontorsies van het proza van
wijlen Ary Prins. Mij dunkt, de redaktie van De Gids
zou, hoezeer vereend ook, bezwijken onder de lawine
van protestbrieven, die door die sekretaris zou zijn
losgemaakt. Hele partijen zouden misschien in beroering komen, en wat het ergste van a ll es zou zijn:

op papier! Men zou dat a ll es voor het geven van een
persoonlike mening niet kunnen trotseren .. .
En toch, zelfs een zo persoonlike mening kan van
waarde zijn, door de waarde van de persoon die de
mening erop nahoudt: de mening van X. betekent
nu eenmaal niet zoveel als de mening van Z. Als
Stendhal in een brief, van Hugo sprekend, zegt: „Dit
alles verveelt mij buitengemeen, en u?" dan blijkt die
mening achteraf van waarde omdat men nu weet wie
Stendhal is. Als men over vijftig jaar in een geheim
dagboek van, laat ons zeggen: Lodewijk van Deyssel,
zou lezen, dat hij de verzamelde essays van de heer
Coster voor een monument van specifiek-Nederlandse domheid aanziet, dan is dat natuurlik een heel wat
ernstiger mening dan wanneer ik hetzelfde, zelfs met
de grootste ernst, in deze causerie voor Den Gulden
I7inck,el zeggen zou. De serieuze literaire kritiek is nu
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eenmaal zo, dat menig kritikus ervoor terughuivert
te schrijven wat iedereen denkt, en zelfs zegt, maar
wat nog niet door iedereen geschreven en gepubliceerd is. Léautaud is een van die — ik herhaal het:
onbetrouwbare — kritici, die dat voortdurend durven en met de grootste zielerust. Hij geeft zijn persoonlike mening zonder een groot man te zijn, dat is
alles. Het is ook misschien niet eens zo moedig, als men
op de omstandigheden let: Léautaud immers is geen
literator die „er komen moet" (hij is bovendien 5 5
jaar op dit ogenblik, of ouder); hij heeft het zich ook
nooit gevoeld. Schrijven, herhaalt hij telkens, is en
was voor hem altijd een plezier. Hij vindt, dat hij
voortdurend allerlei dingen te zeggen heeft, hij brengt
ze op papier, het noteren van die dingen is voor hem
de grootste voldoening en het „probleem van de
stijl" geeft hem geen grijze haren. Je dis quelquefois

combien compte seal le style simple, naturel, vrai, que les
phraseurs a la mode cinq ans après seront illisibles,
qu'il en a toujours été ainsi, que les écrits qui vivent et qui
durent sont ceux qui ont été écrits en dehors de toute recherche. En na een citaat uit een vaderlandslievend
artikel van Barrés, waarin deze den bevriende volken
Jeanne d'Arc offreert als een vaandel boven de Rijn:

Nous ferons bien rire de nous, dans l'avenir, pour avoir
écrit de cette Jaçon et avoir proclamé grands écrivains de
pareils phraseurs.
Men kan daar natuurlik van alles tegenin brengen,
en als ik niet oppaste, zou ik kunnen doen als mijn
goede kennis, die jonge auteur, en hier enige staaltjes
geven uit het werk van Léautaud, die mij zwak, of
goedkoop, of naief zouden lijken ... Maar men houdt
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van een schrijver als Léautaud, of verfoeit hem, integraal, en ik voor mij, als ik een boek van hem in
handen heb, geniet zolang de voorraad strekt, vergeet
alle beroemdheden en alle meesterwerken, en weet
niet wit te lezen als het uit is. Ik ben zo onvoorzichtig
geweest na Passe-Temps een Nederlandse roman op
te nemen die ik al lang had moeten lezen, een van die
boeken, waarvan men zegt dat „er toch wel iets in
zit", al is het dan ook een Nederlandse roman. Ik
heb hem na twee hoofdstukken weggelegd; zozeer
had Léautaud dat werk voor mij bedorven, zo opgesmukt leek het mij en zo volkomen onleesbaar. Dat
is het gevaar van de omgang met dergelijke figuren.
De natuurlikheid is een gevaarlijke deugd in de literatuur, en hoeveel Kunst is er werkelik tegen bestand?

3
Brussel, zo Febr.
Het einde van dat artikel verleidt mij tot verder
schrijven, maar het stuk zou te lang worden en ten
slotte kan ik mij hier ook ongedwongener uitspreken
dan daar. D.w.z. ik behoef hier mijn krachten niet te
verspillen aan nutteloze „motiveringen" zoals Herrediewenst.
ie
De Nederlandse roman die ik daar niet noem (ik
heb al zoveel mensen genoemd die met Léautaud
niets te maken hadden) was Het Ivoren Aapje van
Teirlinck. Als men naar de inhoud informeert, zeggen
de mensen die het boek gelezen hebben: „Het is het
verhaal van een fetichist." Die fetichist moet dan toch
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erg diep in het boek verstoken zitten, of geheel overstelpt zijn door de meest onbelangrijke bijfiguren. Ik
hoef niet op onderzoek uit te gaan: die man kan niet
anders dan akelig tam zijn als fetichist. En bovendien,
ik heb de zekerheid dat zijn fetichisme mij geenszins
zou schadeloos stellen voor de vervaarlike deftigheid
waarmee het hele dikke boek wordt verteld.
Men heeft in de laatste tijd telkens weer de afwezigheid van een werkelike Nederlandse romankunst gekonstateerd. Het artikel van Bloem in De
Gids vooral was mij geheel uit het hart gegrepen.
De slotsom daarvan? drie of vier genietbare auteurs:
Willem Elsschot, Nescio, Buysse en misschien nog
iemand. Het is des te bedroevender wanneer men bedenkt dat deze heren inderdaad sympatiek zijn, maar
in de eerste plaats: omdat zij zich hun grenzen bewust
zijn, omdat zij zonder ophef en zonder gegorgel van
kunst weten te vertellen; als wij dit gezegd hebben,
blijft ons alleen nog maar over te erkennen dat hun
werk verre van groot is. Greshoff (in zijn lijst van
eventueel in het Frans te vertalen proza) heeft grotere
namen bijeengebracht, maar was goedbeschouwd nog
zeer optimisties. Anthonie Donker (in zijn bespreking
van Bastiaanse's literatuurgeschiedenis) schreef: Naar
Europeeschen maatstaf gemeten is onze romankunst zeker
niet belangrg. Ze mag er, met Couperus, Streuvels en

desnoods Van Schendel zijn, maar groot is ze niet .. .
Met Streuvels en dan desnoods Van Schendel? dat
begrijp ik niet. Van Schendel is ten slotte de enige
geweest die een werkelike grote figuur heeft gekreëerd: Tamalone, en dan was die figuur nog onHollands. En daar wringt hem de schoen: ik vraag
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mij af wat zelfs Van Schendel van zijn Tamalone zou
hebben terecht gebracht, had hij zich de verplichting
opgelegd hem in een Hollandse omgeving te doen
optreden, hem te omringen door Hollandse personages. Het is waar dat de middeleeuwse sfeer hem misschien nog zou hebben gered. Maar een roman in
onze tijd spelend, en in Holland! de kritici die zo klagen, geven zich geen rekenschap van de handicap die
een schrijver te overwinnen heeft, als hij onder die
omstandigheden een werkelik grote roman zou willen
geven.
Holland is een land voor binnenhuis-tragedies, en
als men het zo inziet, is De Roman van een Gezin het
prototype van de Hollandse roman zoals hij voor de
middenstand altijd dreigt te zijn. De grote Hollandse
konflikten zijn die welke men zo uitgebreid beschreven vindt in op Hooge Golven en De Stille Lach. Het
is vrij zielig, maar wat valt er eigenlik aan te doen?
Trouwens, iedereen is het erover eens dat Van Deyssel een veel groter schrijver is dan Robbers, maar
Een Liefde is éven onleesbaar als roman, als de boeken
van Robbers, even kleinburgerlik en zwaar-op-dehand. Heel de smaak, de verfijning en het „kosmopolitisme" van Louis Couperus zijn nodig geweest
om de episode te redden die zich afspeelt tussen Eline
Vere en de operazanger Fabrice. Een beetje te veel
ernst, te veel belichting van een verkeerde kant, en
het was een hopeloos bête geschiedenis geworden.
De grote waarde van een roman als Eline Vere is
(behalve dan de taal, die nog niet door het NieuweGids-jargon besmet was) dat de liefhebbers van de
leestrommel er zich, behoudens enkele bezwaren, te86

vreden mee hebben verklaard, terwijl in werkelikheid
het onderwerp verre boven hun wereld uitging.'
Daarentegen was Een Liefde van Van Deyssel hun
veel te moeilik door de „kunst" van het schrijven, terwijl het onderwerp van a tot z uit hun midden gegrepen werd.
De noodlottigste ontmoeting, achteraf beschouwd,
voor de Nederlandse roman, is geweest die van l'art
pour l'art, vertegenwoordigd door de romans a la
Goncourt vooral. Toen in een land waar niets gebeurt, waar de namen van de teaters, van de straten
en pleinen reeds voldoende zijn om ieder groot gebeuren onwaarschijnlik te maken en zelfs ridikuul, —
toen daar opeens tot de boekenmensen doordrong
dat men eigenlik ook niets nodig had, dat de „vorm"
alles dekte, tot het meest bekrompene, alledaagse
en zouteloze toe, toen leek opeens Nederland gered
en is men aan het romanschrijven geslagen met een
ijver en een middelmatigheid als nooit tevoren
was vertoond. En de pedante grappenmakerijen die
er opeens als wetten begonnen te gelden! Een van
onze beste vertellers was après tout Van Lennep,
en Ferdinand Huyc/, is ongetwijfeld een onderhoudender en een beter geschreven boek dan welke
produktie ook van bijv. de heer Querido. Maar op
slag was hij door de hoge kritiek veroordeeld omdat hij zijn zaakjes had „bedacht". Iedere romancier
echter „bedenkt" tenslotte zijn zaakjes, en wat zo
voor het rapen ligt dat het er als vanzelf inkomt, is
in een roman meestal het opschrijven niet waard.
De heer Querido heeft ook ergens verteld dat Multatuli, met al zijn temperament, de „roes", of de
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„zwijmeling” of de „vervoering" der woorden niet
kende. God zij gedankt! want had Multatuli die gekend in tienmaal mindere mate dan de heer Querido,
wij zouden de roman niet hebben die ik beschouw
als de meest levende en belangrijkste Nederlandse,
de roman ook die over honderd jaar nog altijd even
leesbaar zal zijn: Max Havelaar. — Daar is een enquête voor een literaire revue: vragen aan alle levende Nederlandse auteurs wat zij beschouwen als
de meest levend gebleven Nederlandse roman. Ik
wed op Max Havelaar, zoals ik in de toekomst zou
wedden op Tamalone. Havelaar en Tamalone zijn
trouwens, hoezeer verschillend ook opgevat, de twee
grootste figuren alweer, door de hele Nederlandse
romankunst voortgebracht.
Als ik een biblioteekje moest samenstellen van
tien delen Nederlandse verhalen en romans, ik zou
daarin brengen: Max Havelaar en I-Voutertje Pieterse,
de eerste verhalen van Van Schendel en de twee Tamalones, dat zouden al vijf delen zijn, — en wat de
rest betreft: Eline Vere, Van Oude Menschen, de Dingen
die voorbijgaan, nog een roman van Couperus, waarschijnlik, en voor de twee laatste delen: bijv. een
roman van Willem Elsschot, en Komen en Gaan van
Maurice Roelants. Maar alleen de eerste vijf zou ik
zonder aarzeling opnemen, over de rest zou ik vragen
te mediteren, als het er ernstig op aan kwam.
Tot het vervelendste en platste wat onze romankunst heeft opgeleverd, behoren voor mij boeken als
Geertje, Een Huis vol Menschen en de z.g. Italiaanse
vervolgromans van de Schartens; tot het meest opgeblazene en smakeloze, alles waarvan de heer Que88

rido zich heeft ontlast*), tot de folklore, zonder enge
andere betekenis, alle verhalen over Gelderse, Brabantse, Vlaamse en andere boeren, over het vissersleven en de bizondere stank van de voddenrapers; tot
de meer of minder behoorlike leestrommel-lektuur,
vrijwel alle schrijverij van onze looi dames-auteurs
en van de heren-auteurs die zich inspannen daarop te
lijken, bijv. de heer Van Hulzen.
Die dames-auteurs spreken in alle landen gelukkig
voor zichzelf; van de Tooi is er altijd precies I die
talent heeft, in Holland, zegt men, mevrouw Carry
van Bruggen of mevrouw Top Naeff. Ze hebben van
alles bestudeerd, van het moederschap tot de toneelwereld toe, ze schrijven meestal korrekt en dikwels
met grote vaardigheid, en toch heeft men altijd het
gevoel dat het een zouteloos gekwetter is, en dat ze
bezig zijn een tijd te verliezen die oneindig beter
benut ware met de beoefening van andere werken.
Men zou ze niet genoeg dit aforisme van Epiktetus
kunnen voorhouden, dat wie een rol speelt die hem
niet toekomt, twee rollen verknoeit, de rol die hij zo
slecht speelt en de rol die hij goed had kunnen spelen.
Alleen, als men ze van dichterbij bekijkt, gaat men ook
weer twijfelen. Heeft niet laatst een uitgever de aardigheid bedacht, onder voorwendsel dat zijn boek
Onze Mei moest heten, om portretten van die dames
bijeen te brengen uit beur kindertijd, zo tussen de 6
en z 2 jaren? De Franse surrealisten hebben een ge*) Het is mij door een verblijf in Amsterdam gebleken dat
vele Joodse boekverkopers in de heer Q. een soort Dostojevsky zien. Dostojevsky is, na Don Juan, de meest misbruikte
naam van dit wereldrond.
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slaagde grap uitgehaald, toen zij in hun blad een foto
gaven van al de kapotte rombières die ééns per jaar
samenkomen, in de meest literaire mantels die men
zich denken kan, om over de Prix Fémina van La Vie
Heureuse te beraadslagen: Sans commentaires! hadden ze
daaronder gezet. Het schijnt dat die beraadslagingen
in déze toon plaats hebben: Men bespreekt bijv. Les
Conquérants van André Malraux; één van de dames
zegt dat het boek niet in aanmerking komt, zijnde
eigenlik geen oeuvre d'art. Een andere dame staat op:
— Comment, ce n'est pas une ceuvre d'art? Madame
Myriam Harry, qui est une grande artiste, dit que
c'est une ceuvre d'art! N'est-ce pas, chère amie? —
Dat zijn de Parijse schrijvende dames, die tenminste
tot op hoge leeftijd nog aan de liefde doen. Wat nu
de Hollandse betreft, stel dat men ze ook eens bijeen
dreef en er een grote foto van maakte. Wie ter wereld
zou kunnen zeggen wat ze behoorden te doen, als ze
ophielden met schrijven?

4
Brussel, 23 Febr.
Mijn boeken zijn in Gistoux. De degelike Hollandse griep, meer dan veertien dagen geleden in Amsterdam opgedaan, laat mij nog niet geheel los, ik blijf
opgesloten en lees, maar op de bonnefooi. Van S. de
volledige gedichten van Alfred Douglas gekregen.
De homoseksuele verzen zijn er nog altijd uit gelaten;
het verzamelde light verse (nonsense-rhymes en dergelijke) is er wel in opgenomen en wordt er door mij
90

uitgescheurd. Ik ben volslagen ongevoelig voor dit
soort van humor. J.C.B. verwijt mij dat ik De Schoolmeester niet waarderen kan. Daarentegen vind ik,
evenals hij, Piet Paaltjens een der aardigste mensen in
onzeliteratuur.
Douglas' andere verzen lijken mij beurtelings uitnemend en verwerpelik. Het is misschien meer en
meer mijn fout dat ik van dichters en schrijvers houd:
integraal, om hun werk èn om hun persoon. Er staan
in deze bundel enige prachtige verzen, naast ontzettend veel estetiek en schrijfkunst zonder meer. In een
pedant voorbericht (dat ik er ook uit scheur) verkondigt Douglas zijn opvatting van poëzie: oprechtheid en techniek samengaand, geen l'art pour l'art,
en ziedaar. Het schrijven van onregelmatige verzen
is verkeerd, enz. Men kan een man van de wereld
zijn, goede gedichten hebben geschreven, het nonsens-vers hebben beoefend en verdedigd, en schoolmeesterijtjes ten beste geven in de vorm van een
voorbericht. De manier van de woorden rangschikken is (naast de ernst dan) alles; voorbeeld: als Wordsworth een idee heeft dat van ieder ander had kunnen
zijn, verandert hij het door zijn alchemie in pure gold.
Het zijn van die welsprekendheidjes die mij altijd
doen lachen. In zuiver goud! — welke jongedame
van de wereld, welke bankiersvrouw moet er door
overtuigd worden en plotseling die verzen voor zich
zien, glanzend als gespen en armbanden? Het lijkt mij
overigens nog heel mooi: maar dan ook werkelik
voor dichters met ideën die van ieder ander hadden
kunnen zijn. Maar als wij nu eens gingen spreken
over een ander soort dichters? Baudelaire had meestal
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ideën van zichzelf; ik betwijfel het zeer dat zo'n
dichter zulke ideën voor „zuiver goud" ruilen zou.
Ik weet eigenlik niets van Douglas af, en zeker
niets van zijn leven na de dood van Wilde, maar als
men deze verzenbundel doorkijkt, kan men er toch
verschillende dingen van zeggen, het bijna net zo
rekonstrueren als Kloos dat bij Doedes heeft gedaan.
In 1901 betreurt Douglas nog altijd Wilde. In 1903
en '04 denkt hij af en toe met vertedering aan hem
terug. Gedurende deze jaren heeft hij wschl. veel
gereisd, maar zijn poëtiese produktie is vrijwel stopgezet. In 1 905 begint hij dat te merken en spreekt
zichzelf moed in: „Na lang wachten gaat er meestal
iets heel moois komen." In 1 907 vernieuwde klachten
over het eigen zwijgen. Maar dan wordt hij verliefd
op „Olive", die zijn vrouw wordt; met de liefde
komt de inspiratie terug en hij schrijft voor haar een
kleine cyklus van zes (bizonden goede) sonnetten.
Dan is het weer mis wat de produktie betreft. In 1910
schrijft hij een sonnet voor de derde editie van zijn
oude dichtbundel. In 1911 wordt hij katoliek. Ik
heb hier diep adem gehaald en mij voorbereid op een
nieuwe inspiratie in de trant van die van onze jongkatolieken. Maar neen, hoe katolieker Douglas werd,
hoe nijdassiger. Deze man die in zijn jeugd — in de
tijd dat hij Apollo wilde en voor Kristus bedankte —
zulke verbeterde lyriese verzen schreef, gaat nu te
keer tegen iedereen: is kwaadaardig op de toveressen
die hij heeft bemind, op de Engelsman in het algemeen, op de Engelse monniken zelfs, maar vooral op
de valse vrienden en de overheidspersonen. Judges

and prelates, chancellors and kings, all have I known and
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suffered and endured ..., and saw their souls too rotten to
be cured, and knew them all for liars, rogues and knaves.
A la bonne heure! men kan tenminste niet zeggen dat
hij vervelender is geworden na zijn bekering; als
iedere bekeerling zo satyriek werd ... Ik houd van
zulke katolieken. Iedere keer als Douglas Judas oproept, denkt hij wschl. aan Oscar Wilde (wiens „verraad": het ongepubliceerde deel van De Pro f undis,
hem sedert i 9I 2 bekend was); bij het beschouwen van
een krucifix vraagt hij zich, met verrukkelike schijnheiligheid, af, wit de gekruisigde het meest kan hebben gepijnigd: the rods? the thorns? the nails? the thirst?
Thy Mother's anguish? om tot de konklusie te komen:
The fart that Judas played; want: this I have shared with
Thee, so many times betried ... De menselike komedie is, zelfs in dichtbundels zo keurig als deze, toch
altijd op zichzelf een kostbaar element!
Als ik zulke sonnetten serieus voor een literair
tijdschrift zou moeten bespreken, zou ik het moeten
hebben over hun kunstwaarde — die mij dikwels zeer
groot lijkt — over Douglas' ontwikkeling als kunstenaar, enz. Terwijl ik voor mijzelf erkennen moet dat
de mens Douglas, die ik zo hier en daar achter zijn
verzen te pakken krijg, dat de ontwikkelingsgang van
de mens Douglas: ex-vriend van Oscar Wilde, echtgenoot van „Olive", katoliek bekeerling en daarb/
schrijver van gedichten, mij veel meer boeit, en zelfs
amuseert.
**
Ik heb de nieuwe bundel kritieken van Marsman
niet gelezen, ondanks de titel, die veelbelovend is: De
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Lamp van Diogenes.Ik geloof n.l. niet, met Anthonie
Donker, dat veren een menschenleven essentieel weergeven
-- ik geloof dat menig mensenleven door de literatuur ontzaglik wordt geflatteerd, en dat, anders beschouwd, menig mensenleven interessanter zijden
heeft dan men vindt in onverschillig welke verzen.
Deze zin is wschl. niet volledig, vraagt weer toelichting, — mais je me comprends. Wat ik nu vrees, na
die andere bundel van Marsman, is dat hij maar doet
of hij naar de mens zoekt, dat hij in werkelikheid noch
veel te veel let op de mooikraaier, willens of onwillens, ambtshalve, of als dupe*). Het menselik drama
van een Baudelaire is aangrijpend en groot ondanks
al de bedriegerijen die men daaromtrent in zijn poëzie
aantreft. Er zijn twee manieren van zich verkeerd
voordoen: te goed en te slecht, en Baudelaire is misschien de eerste dichter geweest (de eerste dichter
vooral!) die de twede manier beoefend heeft. Zijn
grootste gedicht is voor mij Le Voyage (ondanks al de
„fautes de gout", en de stoplappen zelfs, die ieder
korrekt poëetje erin zou kunnen aanwijzen); ik zie
*) Uit een brief van Malraux van twee maanden later (zo
April) : Pour les critiques (je park de ceux qui ne sont pas idiots de

naissance), la vérité vraie est qu'ils aiment les romans et que nous ne
les aimons pas. Plus fa va, et plusje me rends compte de notre indi fférence foncière a l'égard de ce que ces bonnen gens appellent „fart du
roman". Adrienne Mesurat est un chef d'auvre, vous dit-on. C'est
peu probable, mais si c'était vrai, fa me f erait le mime eet ... Il y a
les gens qui ont quelque chose à exprimer, et qui ne font jamais des
chefs-d'auvre (Montaigne, Pascal, Goya, les sculpteurs de Chartres)
parce qu'on ne domfine pas une passion qui attaque le monde; et it y a
ceux qui „font des objets". Mais le critique, au fond, c'est un homme
qui aime „les objets" et non ?expression des bommes.
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dat verlangen naar de zeewind, naar de teis, naar wat
men de vlucht uit zichzelf heeft genoemd, hervat in
Bateau Ivre met een grotere visionaire kracht; in het
symbolisme verlopen (geschoold maar van een grote
gevoèlszuiverheid) in Le Voyage d'Urien. Als ik het
in een nog moderner werk moest opsporen zou ik
noemen Malraux' Koyaume-Farf elu; daar zijn ook nog
de Poésies de Barnabooth, Anabase van Léger (voor mij
onleesbaar) en twee of drie gedichten uit Apollinaire's
Alcools.
**
24 Febr.
Gelezen Verloren Vaderland, van de heer J. Otten.
Groot sukses, hoor ik, in de Nieuwe Rotterdammer. Ik
voel tienmaal meer voor een boekje als dit dan voor
een boekje als De Ravenzwarte, maar tenslotte vraag
ik mij toch af: wat kan die kritikus zo hebben verrukt?
De drie middelmatige artistieke beschouwinkjes voorin? het volkomen factice, met een beetje surrealisme
gesimuleerde delirium van de rest? Ik begrijp niet dat
iemand daar een ogenblik dupe van kan zijn. De heer
Otten schrijft een behoorlik Nederlands, al leest men
bijv. op pag. 5 dat mej. Marie Monnier met naald en
tijde in (sic) een bijna eindeloos geduld heeft gewrocht, en
dan nog wel: dieren direct verwant aan Edgar Allan Poe.
Ik houd van Poe, dus ik kan zulke erge sterke ellipsen
niet waarderen; evenmin trouwens als de volkomen
gemeenplaats waarmee hij bijv. zijn twede stukje besluit: Charlie Chaplin, één der grootste dichters van den
modernen tijd.
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Ik hoor dat Creixams met volle mond aan onze tafel
verkondigen: — Chariot! mais c'est un poète, voyons!
un type comme Shakespeare! — En mijn vader, sterk
neurastenies reeds en voor beeldspraak noch humor
vatbaar, voor zich uit mopperend: — Mais je n'ai
jamais entendu dire que ce Charlot avait fait des
poésies ... — Waarop Creixams, volkomen uit het
veld geslagen eerst, zich hervat: — Ah, si! Il parait
qu'en anglais il a fait des poésies épatantes! — Zo'n
samenspraakje is goud waard. (Creixams, zo over
Charlot verrukt dat hij een film van Barnabooth wilde
hebben, gespeeld door Charlot!)
Ik houd evenmin van de koncierges-lyriek waarmee de heer Otten zijn derde stukje (over Asta Nielsen) besluit: Onder haar oogleden groeit dan een verlangen

naar het Verloren Vaderland, dat ver van haar gelegen is,
zoo ver, zoo ver ... , maar het allerminst laat ik mij
imponeren door het surrealisties procédé waarmee hij
zijn dans-delirium kenbaar maakt. Al die namen uit
gelezen boeken (Dinn'dilij, Don Mateo, Montezuma, Osiris, de Roos van Jericho, Moll Flanders, en de schrijffout
Claudius Syphilis — want ik hoop toch niet dat het
een grapje moet zijn?), heel die ratjetoe en dat geroezemoes met zinnetjes als: Wodka, heisa, weila, wa!
het lijkt mij even goedkoop en gemakkelik als krachteloos. Als de heer Otten loskomt op deze manier:

Geef m ij wat wijn en gesp mijn ronde laarzen dicht. Geef
mij nog wat wijn: vandaag ben ik, bezeten, vandaag ben ik,
heelemaal gek — dan is dit voor mij niet veel anders dan
een flauwe naklank van de surrealistiese krachtpatserijtjes van de heer Louis Aragon. Nothing to be alarmed about en als de heer Otten werkelik talent heeft:
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het schijnt dat hij een dik boek over het fascisme heeft
geschreven en ik wil après tout niet het tegendeel
beweren, dan moet dat voor mij toch blijken uit iets
anders dan dit waanlik onschuldige plaketje.
Als het erop aankomt om in onze literatuur enige
ruiten stuk te slaan, enige deuren en vensters open te
smijten en het te laten tochten dat de slapers er onlekker van worden, dan heeft Slauerhoff in één gedicht van Eldorado meer bereikt dan de heer Otten
met dit Verloren Vaderland van gelukkig maar 30
bladzij den.
Nog iets. In het stukje over Charlie Chaplin spreekt
de heer Otten over diens film A Woman o f Paris, en
geeft die aldus weer: De man, een zwakke van hart,

aarzelt ter wille van de opinie der „wereld" de geliefde
vrouw te huwen. In de wereldstad gaat zij te gronde. Ik heb
dat helemaal niet zo gezien. De „zwakke van hart"
was een arm schildertje, de „geliefde vrouw" een
meisje dat in het eerste deel in haar dorp rondloopt
met een mantelpakje van
15 o frs. In het twede deel
ziet men haar terug met een man van de wereld, met
wie zij zich zeker niet heeft verveeld, en uitgedost in
avondtoiletten van enige duizenden francs, met juwelen en pluimen. Na een romantiese ontmoeting
met de schilder uit deel z schiet deze zich dood, en
de film eindigt met een scène waarin men die vrouw
in groot toilet bij die dode schilder ziet snikken. Het
is tragies, zeker, maar om daaruit direkt op te maken
dat die vrouw „te gronde" is gegaan? dat lijkt mij
vreselik weldenkend voor een zo verwoed danser als
de heer Otten schijnt te zijn. Die vrouw heeft gehuild
bij het lijk van de schilder (zo'n man die zich opeens

+

97

doodschiet, is altijd aangrijpend ...) maar bij het
thuiskomen heeft zij de andere man, en vooral ook
haar toiletten en juwelen en pluimen gevonden.
Wat weet de heer Otten van haar verder leven af?
waaruit blijkt hem dat Chaplin zelf het als een „te
gronde gaan" beschouwde? Die vrouw heeft waarschijnlik een even bête leven geleid als ze het gedaan
zou hebben met die schilder als echtgenoot. Maar nu
had ze op de koop toe: muziek, geld en toiletten .. .
De pasklare konklusietjes van de heer Otten zijn
misschien nog wat mij het meeste afstoot bij iemand
die zo krachtig „modern" wenst te zijn.
*
**
25 Febr.

Gisteravond o.a. nog het volgende geschreven aan
A. D..
„Ik ben nu weer zo'n beetje kwakkelend in orde:
trouwens, ik ben in de winter geen mens, nooit geweest, of ik moest naar het Zuiden, wat men in Europa
„het Zuiden" noemt. Voor het ogenblik zit ik nog
opgesloten en schrijf -- bijna uitsluitend aan mijn
Cahiers, waarin ik af en toe snor van genoegen, maar
oneindig meer hoge ruggen opzet. Ik ben bepaald
geen vriend van de schrijverij van je vriend de heer
Coster; dat is voor mij nu precies het meest abjekte wat
de Hollandse geest heeft opgeleverd. Het ergste van
alles is misschien dat Coster voor mij eigenlik geen
mens meer is, ik zie hem als een instelling, een monument voor etiese weekdieren die er zachtjes tegenaan
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gaan liggen en zwellen van trots over het uiterlik
vertoon van hun eigen monument. En wat je van
Marsman als kritikus schreef: hm, ja — maar die verdomde tempelgeheimenissen-toon zit er bij hem toch
ook in. Een beetje meer natuurlikheid, een beetje meer
rondheid in de literatuur, vooral in onze literatuur
van mooischrijverij en hoog-intellektueel geparadeer
(onze literatuur van gezichtentrekkers) — een beetje
meer heldere, spontane taal, waar je houvast aan hebt,
desnoods om het te verfoeien!
Ik voel mij altijd zo diep teleurgesteld, als ik door
al die fraaiigheden van bast, schors, enz. heb heen
gebeten, om dan, alinea voor alinea, als inhoud, van
die verschrompelde nootjes te vinden, — die ik misschien ook nog wel had doorgeslikt als ze bloot op
een schaaltje gelegen hadden, tenminste netjes schoon
gemaakt, en zonder al dat vertoon, en vooral die
groteske ernst, opgediend. Maar na al de moeite die
ik mij ervoor gegeven heb, spuug ik ze uit en bedank
voor een volgende keer.
In één woord: ik heb mijn bekomst van al dergelijke etiese, of intellektuele, en zelfs poëtiese aanstellerij.
Ik houd van een vent die zichzelf durft zijn, die vat
op zich geeft, die zich niet achter het een of andere
voetstukje verstopt onder voorwendsel dat hij er
soms bovenop gaat staan; een vent die weet wat „de
dood in het leven" betekent, maar die dat niet uitsluitend in een zure kamer bij Dostojevsky heeft
„bestudeerd". Ik heb bij Coster van het begin tot het
einde het gevoel: onwaar, onwààr, ONWAAR. Een
kamer-etikus, qui se bat les flancs. Het is een antipatie
die ik tegen hem heb vanaf mijn eerste ontmoeting
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met hem, ik geloof vanaf mijn 18e of 19e jaar. Ik ben
nu bijna 3o, dus ... En, zoals ik je zei, ik zie de mens
Coster eigenlik niet meer, ik zie de Hollandse instelling, het Hollandse monument. Het is geslaagd."
^
^*

Ik geef dit fragment weer omdat het mij ook nogal
geslaagd lijkt. Er zijn herhalingen in, tant pis! -- de
„ernst" waarmee ik dit blijkbaar geschreven heb, de
„oprechtheid" van die passage, kan een bizondere
belichting geven van veel wat in deze cahiers door
„ironie" vervormd lijkt (of is). Ik kan daar zelf niet
meer over oordelen. Mijn brief, met de grootste
spontaneïteit geschreven, leek mij vanavond uitstekend.
De Aanstellerij, de Dikdoenerij, die zo dikwels
Kunst heet. De Hollander die daar direkt tegen opkijkt, mits men hem op één punt gerust stelt: de
serieusheid. Men mag dom zijn, geestloos, vervelend,
men mag zich als Coster in de luren laten leggen door
het humanitaire geschetter en geurm à la Dop Bles,
Achilles Mussche, Van de Voorde en wie al niet meer,
en dat voor „menselikheid" aanzien, en er op los
kallen, in de ruimte en ernààst, mits men er een gezicht bij trekt en de toon aanneemt van: „Nu gaat het
komen, want nu ga ik spreken, en u weet, ik heb me
voor die dingen uit de naad gewerkt en, wàt men ook
van mij zeggen kan, ik ben daverend serieus!" Doktoren trekken van die gezichten om vertrouwen in te
boezemen, de helft van hun genezingen hangt er van
af en soms heel hun praktijk. In dit opzicht stamt de
TOO

heer Coster in rechte lijn van Elihu, vriend van J ob.
Talent, genie zelfs komen in de twede plaats; applikatie, ijver en zweet voor alles, en serieus zijn, alsjeblieft, serieus. Ik geloof dat het de Belgiese dichter
Albert Giraud is, die geschreven heeft: Jamais, quoiqu'il f asre, Apollon ne sue. In de Hollandse hoge letteren is het: Toujours, quoiqu'on fasse, il faut suer a Hots.
Alles is wèrk in het leven, moèt werk zijn, dus ook
de serieuze schrijverij! Ik weet niet of Paul van Ostaijen ergens deze prachtige definitie heeft opgeschreven die hij mij eens gaf en die aan de vergetelheid
ontrukt dient te worden: Het verschil in Holland tussen

eersterangs- en twederangs-literatuur is nog altijd het verschil tussen de opstellen van een H.B.S.-leerling en van een
H.B.S.-leraar.

5
Brussel, z6 Febr.
Mijn wanhoop op mijn 18e jaar was dat ik meende
dat men in Holland het Nieuwe Gids-jargon moèst
schrijven, wilde men ook maar enigszins behoren tot
de literatuur. Mijn leraar had mij zozeer het enigzaligmakende van de „eigengemaakte woorden" en
de „taalverrij king" voorgehouden, dat ik geen uitweg zag en met hem geloofde dat wat eenvoudig
geschreven was noodzakelikerwijs onbeduidend en
plat moest zijn: in het Hollands, ;wel te verstaan. Ik
had reeds enige Franse en Engelse boeken gelezen,
en vertalingen uit het Russies, en gemerkt dat het
hoog-literaire jargon daarin ontbrak; ik had ook Mul-
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tatuli en Huet gelezen, maar geloofde ze geheel ontkracht door de Nieuwe Literatuur.
Zo vond ik De Schoone Jacht van Van Schendel en
de twee Tamalones. Mijn leraar vond dat ook wel
mooi, maar toch volstrekt niet je dat. Hij vond ongetwijfeld dat Querido het veel en veel knapper deê.
Het eerste hoofdstuk van Tamalone werd mij met
recht een openbaring (woord dat ik zelden gebruik).
Dat men een zo zuivere analyse kon geven van een
zo groot gevoel, zo rijkelik en toch zo klaar en eenvoudig, zonder één woord in drieën te trekken of
drie woorden in één te drukken, bijna uitsluitend zich
baserende op de syntaxis en het ritme; -- alles was
dus niet verloren? De smaak van Van Schendel heeft
mij het vertrouwen teruggegeven op een wellicht
decisief moment. Als mijn leraar mij daarna een
Nieuwe Gids-konstruktie voorlas, zelfs met zijn trillendste stemgeluid, had ik inwendig pret, en zat hem
ongelovig op te nemen. „Mooi, nietwaar?" zei hij
clan; of: „Is dat niet mooi?" — „Héél mooi, mijnheer", zei ik; en ik wist dat het geheel anders kon.
Als ik op het ogenblik aan die Indiese jaren terugdenk (Bandoeng-Tjitjalengka, 1916-19), dan zie ik
eigenlik vier of vijf boeken die mij schrijven hebben
geleerd: de genoemde van Van Schendel, de Island
Nights Entertainments van Stevenson, zijn Jekyll and
Hyde, en dan misschien nog Dumas père voor de
dialoog. Het lijkt een vreemde kombinatie, maar men
heeft in Indië de boeken niet die men wil.
Toen ik in Europa kwam, had ik vrij veel en toch
ook zeer weinig gelezen. Karrevrachten delen van
Eugène Sue, Ponson du Terrail, en ook veel Hollands
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(de biblioteek van mijn leraar stond voor mij open),
maar overigens: een paar Shakespeares, de volledige
werken van Poe, vrij wat van Dickens, en voor
Frankrijk: Hugo, Daudet, Coppée en Rostand. Wat
de eerste betreft, ik begrijp dat een Amerikaans student zich heeft doodgeschoten na lezing van Les Misérabies, maar het was bepaald omdat hij nooit van
Dostojevsky had gehoord? Les Misérables, dat ik met
gloeiende wangen las, begon voor mij zijn waarde te
verliezen toen ik Schuld en Boete gelezen had. Van
Daudet kan ik de Lettres de mon Moulin soms nog wel
lezen, maar zij zijn voor een groot deel, zegt men,
van Paul Arène. Van Rostand heb ik Cyrano aangehouden; misschien heeft het eens tè diepe indruk op
mij gemaakt om het ooit weg te doen.
(Ik heb een tijdje geleden aan een Frans literator
staan vertellen dat Cyrano, met al zijn oppervlakkigheden en slechte verzen, om andere dan zuiver-literaire redenen misschien, over honderd jaar nog op
zijn poten zou staan, wanneer de poëzietjes van de
heer Cocteau sedert lang onleesbaar en vergeten zouden zijn. Hij keek mij aan alsof hij dacht dat ik hem
voor de gek wilde houden.)
Ik vind in mijn biblioteek, uit die oude tijd ook
nog terug: de gedichten en de Comédies et Proverbes
van Musset, Les Trois Mousquetaires met de vervolgen, twee vara mijn allereerste vrienden, Sherlock
Holmes en Brigadier Gérard, en de Scènes de la Vie
de Bohème, die in 1917 in Tjitjalengka een zo geweldige
indruk op mij maakten. Het bohemerleven leek mij
toen opeens het énige wat Europa mij bieden kon.
Na Murger verzamelde ik alles wat ik vond van de
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latere Bohème, die van Montmartre; ik herinner mij
dat ik in de Biblioteek van het Bataviaas Museum
mijn drie delen Goddelijke Comedie in de vertaling van
Rensburg weggaf voor twee deeltjes Dans la Rue van
Bruant met plaatjes van Steinlen. Toen ik in Marseille
van boord ging (Aug. '21) vergat ik alles om mij heen
bij het aantreffen van vier gebonden jaargangen van
Le Chat Noir; in Parijs kocht ik een derde deeltje
Dans la Rue met plaatjes van Poulbot, Les Soliloques
du Pauvre van Rictus, enz.; in Montmartre liet ik mij
het argot ervan uitleggen door een oude poète Breton
die voor 3 frank per nacht in een armenhuis sliep in
de rue Mercadet en die wel eens voor mijn vriend
Jeffay poseerde. Het was zo lekker warm in ons
atelier dat hij er soms bij insliep. Hij had anders voor
een zo oude Bohemer allervreemdste appreciaties.
„Rictus is veel beter dan Bruant, zei hij, omdat Bruant toch eigenlik de lof van de schooiers zingt." Als
Jeffay hem een tijdje verwaarloosde, schreef hij hem
lange brieven met poëtiese verwijten, die meestal zo
begonnen: 0 vous, jeune artiste étranger, fels de la verte
Erin!... Ik heb hem uit het oog verloren omdat Jeffay
hem tenslotte niet meer over de vloer hebben wilde.
Maar in Europa was dat, welgeteld, mijn vierde
gids. Zodra ik in Brussel kwam, werd mijn literaire
opvoeding in handen genomen door een deftige dame
die leerlinge was geweest van het Conservatoire en
die „des lefons de dic-ti-on" gaf omdat zij getrouwd
was, maar anders misschien de Phèdre van Racine
zou hebben gespeeld. Zij las mij dan ook op haar
manier Racine voor, en zelfs Baudelaire, want zowel
• zij als haar man waren van gevoelen, zei ze, dat ik
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rijp was om in de Schoonheid te worden ingewijd.
Ik hoor haar nog:

Lorsss -que, par un dé-cret des pouiss-saances suprêmes,
Le poohèète app , paa -raft en ce monde en -noui, yéee,
Sa mère épou-vantée et plèèène de blass-phèmes
Crisss . pe ses poings vers Di-eu qui la _prend en pi-ti-ée . . .
De leraar van de Nieuwe Gids-konstrukties was
daar een klein kind bij. Zij geloofde aan de autoriteit
van het warhoofd Péladan als het Hollandse publiek
aan die van de heer. Coster. Toen bleek, dat ze niet
zoveel tijd voor mij had als eigenlik nodig was, bezorgde ze mij een plaatsvervanger, een hele verfijnde
geest, volgens haar: een vrij jonge man, met een
muizengezicht, die zijn mooie edities voor mij verstopte uit vrees dat ik ze bederven zou. Hij was de
zwager van Judith Cladel, die weer de dochter was
van de schrijver Léon Cladel, en Judith Cladel had
haar leven lang beweerd dat Lamartine een der grootste dichters van de wereld was, dus moest het zo zijn,
en wij zaten voortdurend in Lamartine. Hij wenste
ook niet te diskussiëren, zei hij, hij was daar om mij
lès te geven. Ik heb mij snel van hem afgemaakt. Hij
schreef bovendien zelf, hij had een drama in verzen
geschreven dat eens was opgevoerd, door de leerlingen
van zijn vrouw, ter gelegenheid van Kerstmis. Zijn
vrouw was dus een zuster van Judith Cladel; zij was
doof, maar gaf ook „des lecons de dic-ti-on". Zij
beklaagde er zich over dat een Hollands meisje in
haar klas een zo afschuwelike uitspraak had. „Ik leer
haar nu al een week lang, zei ze, déze regel lezen: Si
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ie vous le disais, Ninon, que je vous aime, en sedert een
week zegt ze: Ninón. Als zij over het tooneelwerk van
haar man sprak, deed hij altijd vreselik afwerend en
verlegen, en zij besloot altijd met: „Ah, si! et puis
c'est très bien écrit, Ca a de grandes qualités de francais!"
Na deze twee mensen kreeg ik als gids een mondain
jongmeisje, wier belezenheid mij ontzaglik voorkwam.
Van haar kreeg ik mijn eerste boekje van Cocteau, Le
Coq et l'Arlequin, en verder, snel achtereen: A Re-

bours, Contes Cruels, Axël, Mademoiselle de Maupin, Les
Diaboliques en zelfs de verzen van Barbey d'Aurevilly,
waarin zulke heerlike regels voorkomen als:

Si tu pleures jamais, que ce soit en silence,
Si l'on te ooit pleurer, essuie au mans tes pleurs!
en waarin het afscheid een ranr-de-vaches pour l'dme
wordt genoemd. Barbey is trouwens een auteur die
men niet ongelezen moet laten. Hij heeft een heel
eigen vertelwijze en bepaald een heel eigen geluid,
hij is dikwels geestig, maar dikwels ook meer dan
kluchtig als hij er het allerminst op verdacht is het
te zijn; iets waar men niet gering over denken mag.
In Febr. ' 22 was ik in Biarritz. Ik liep er een boekwinkeltje binnen en vond er een klant bezig zich op
deze manier te luchten: „Al die vreemdelingen! Wàt
lezen ze? Pierre Benoit, L'Atlantide! Geen enkel behoorlik Frans auteur kennen ze, maar Pierre Benoit!
Trouwens, de Fransen zelf geven het voorbeeld. Wat
lezen de Fransen? Zola! nog altijd dat varken van een
Zola, dat schreef als een voet! *) Maar noem één
*) Ik vertaal letterlik ; wie het niet goed vindt, heeft maar
terug te vertalen.
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werkelik goed schrijver; vooruit! wie? André Gide
bijv., vraag eens aan een z.g. ontwikkelde Fransman
of hij iets van André Gide gelezen heeft. André Gide?
ze kijken je aan met open mond!" Enz. Het was een
vrij oude mijnheer met borstelige snorren; hij liep op
en neer in het winkeltje en bijna tegen mij aan. De
juffrouw achter de toonbank boog zich naar mij over.
„Ik zou L'Atlantide willen hebben, zei ik, van Pierre
Benoit." De mijnheer keek mij op zijn beurt aan, van
beneden naar boven en vice-versa, en liep meteen de
winkel uit. „En geeft u mij dan ook, zei ik tot de
juffrouw, een boek van die mijnheer André Gide."
Maar zij had niets in de winkel dan de plakette over
Wilde. Een dag of tien later, in Nice, ging ik op zoek
naar andere werken, ik vond La Porte Etroite en Isabelle. Het eerste vond ik prachtig, maar ongeveer als
een Hollandse roman die sober en goed geschreven
zou zijn, bij het twede was ik vnl. verwonderd over
het feit dat de schrijver mij zo geboeid had met een
belofte en dat de vrouw die ik voortdurend had verwacht, in het allerlaatste hoofdstuk eerst, éven, opkwam. Als men mij op dat ogenblik Les Nourritures
Terrestres had gegeven, had ik het wschl. niet kunnen
lezen. Ik heb Gide eerst gevonden in '24, door Pascal
Pia.
In Mei-Juni '22, in Parijs, eerste kontakt met de
„moderne literatuur".Ook vnl. door Pia, maar ik
wantrouwde hem toen, evenzeer als de boeken die ik
las. Apollinaire bekoorde mij, maar waarom geen
leestekens? (Mallarmé was mij nog onbekend.) Bij
verzen als deze van Cendrars: Et j'étais dia si mauvais

poète — Qiejo ne pouvais jamais aller jusqu'au bout —
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dacht ik: „Daar heb je tenminste iemand die zijn
zwakheden bekent; maar waarom gaat hij er dan mee
voort? Hij hoèft het immers niet te doen? Het is
allemaal onkunde." Ik had in die tijd de gewoonte te
doen, wat ieder kritikusje, dat met een geringe belezenheid een ernstvol figuur wil slaan, zo gaarne
.doet: ieder nieuw dichtwerk dat niet direkt voor mij
open lag, zoveel ik kon dood te slaan met wat ik
kende van bijv. Shelley en Keats. Toch was ik bij de
eerste lezing eigenlik reeds getroffen door een gedicht
als Les Pdques à New-York; ik kon er niet van afblijven en las het telkens opnieuw. Mijn omgang met
Pia zou mij bekeren; zodra ik begon te merken hoeveel hij wist, hoeveel hij gelezen had (hij was vier
jaar jonger dan ik), en ook, met hoeveel intelligentie
en hoe volkomen zonder ophef hij over de literatuur
sprak.
In '24, in Brussel en Antwerpen, de karakteristieke
ijver van de bekeerling, de schaal naar de andere kant;
ik heb toen zeker mode-auteurs als Cocteau, Aragon,
Morand, zeer overschat. Het kriterium was toen bovendien: in welke mate modern. Marinetti had gezegd
dat de literatuur in twee delen was gesplitst: al wat
achter Homerus kwam, al wat achter „de woorden in
vrijheid" komen zou. Willink en ik zeiden tegen
elkaar: „Hoe vèr is die man?" dat wilde zeggen: „hoe
modern"? Ik weet niet meer wie toen verklaarde dat
men in Holland helemaal niet vèr was, dat men daar
maar rustig de kat uit de boom bleef kijken, onder de
jongeren, dat de vèrste van allen een zekere heer
Marsman was, maar overigens, op zichzelf beschouwd,
een sous-Cocteau. Het zal een betoog geweest zijn
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van Fernant Berckelaers, een Antwerpenaar die af en
toe naar Parijs ging, zoals de direkteur van een modemagazijn dat doet, om de nieuwste snufjes af te kijken, en die reminiscenties van Cendrars en iedereen
op papier bracht onder de naam Seinhor (en or). Hij
schreef ook wel eens: Berckelaers (en art), waarschijnlik
omdat hij toch Nederlands genoeg kende om de
werkelike uitgang van zijn naam te wantrouwen, ondanks de Vondeliaanse spelling die op de oudheid
ervan wees. Onwetender modernist en groter windbuil heb ik nooit ontmoet. Het karakter van de man
zat bovendien zo in elkaar, dat hij simpelweg het
monopolie van de moderne poëzie voor Vlaanderen
wenste en zo mogelik voor Groot-Nederland. Hij
was verwoed jaloers op Paul van Ostaijen (ofschoon
hij hem te vriend hield) omdat P. v. 0. lang vóór hem
moderne gedichten geschreven had, en omdat iedereen in Antwerpen wist wie P. v. 0. was, terwijl alleen
zijn goede vrienden wisten dat „de Naant" ook zulke
verzen schreef. Ik heb hem toch even au sérieux genomen; dat komt ervan als je geen Costeriaan bent .. .
Willink heeft hem in '26 in Parijs ontmoet, hij had er
een prullig boekje geschreven in Belgies Frans en
sliep in het Leger des Heils; hij was overigens altijd
een nieuwe revue aan het oprichten, en de toekomst
van de literatuur, zei hij, was deze: Boeken zouden
er niet meer geschreven worden, men leefde zo koortsig, dat daarvoor had men geen tijd; de schrijver zou
voortaan zijn: een schrijver van reklames; dat was
toch overal zicht-en-voelbaar? hij zelf voelde zich tot
niets anders meer in staat! Tegen mij, in '24, zei hij:
„Hoe kan je toch zoveel lézen? Ik hèb vroeger ge109

lezen, o, van alles! ik heb zelfs bergen ouwerwetse
poëzie geschreven, o.a. naar Ossian, verzen die best
in de Nieuwe Gids hadden kunnen staan! (Ik had die
poëzie wel eens willen inkijken.) Nu léés ik niet
meer! ik kan soms geen boeken zièn! Een nieuwe
revue doorkijken, ja, maar dat is het literaire léven,
dat is alles!"
In die zelfde tijd zei men in Holland: „O-o, al dat
modernisme is al lang voorbij! ..." Mensen die geen
kubisme van futurisme wisten te onderscheiden, zeiden dat na met een air en een intonatie of zij al die
„ismen" tegelijk op een achtermiddag hadden uitgebroed. Tegenover het portret van Seuphor-Berckelaers, stel ik deze anekdote betreffende een neefje van
Willink. De jongeman komt op een dag bij W. en
zegt: „Luister eens, Karel, je bent schilder, nietwaar?
nou, en ik wou ook graag aan de kunst doen. Maar
nou ben ik toch bang dat ik bij jou aan een verkeerd
adres ben. Zèg mij eens eerlik: is dit alles wat je maakt
ernstige kunst, of zijn het maar grapjes?" W. bekijkt
de neef zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken, en zegt dan, bleek en koel als altijd: „Nu, beste
kerel, ik wil het jou wel bekennen (bijna fluisterend):
het zijn al-le-maal grapjes." De neef had kunnen
springen van blijdschap. „Nou, zie je, dat dacht ik
toch ook al lang!" Hij liep nog een beetje door het
atelier, toen nam hij voor eeuwig afscheid. „Adieu,
Karel, je begrijpt wel, hè, ik kom niet meer terug .. .
Ik wil mij óók aan de kunst wijden, maar zie je, (met
plotselinge fronsblik, zoiets als de heer Henri Bruning
op zijn portret in Erts I) — maar, zie je, natuurlik
èrnstig ..."
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Om terug te komen op mijn lezen, ondanks het
verleidelik voorbeeld van Berckelaers dus, ging ik
daarmee voort. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik,
met mijn Indiese opvoeding, van alles moest inhalen;
ik heb het nu nog. In '25 en '26 was ik in Brussel bevriend met een belezen boekhandelaar die een prachtige eigen biblioteek bezat; ik heb mij over de màn
ten slotte niet te beroemen gehad, maar ik dank hem
enige heerlike ontdekkingen: Jean de Tinan, Léautaud. De meeste vondsten dank ik anders aan Pia.
Barnabooth heb ik zelf ontdekt, in Florence, (Juni '23),
een ander boek uit de hedendaagse Franse letteren,
dat voor mij direkt uit de rij springt, Jean Barois,
evenzo (Brussel, Juni '27). Hoe ben ik eigenlik aan
Stendhal gekomen? Grotendeels door Pia. Ik begrijp
niet hoe men nog altijd zegt: „Balzac èn Stendhal";
het is minstens even vreemd als „Goethe èn Schiller".
Stendhal is in sommige boeken bij ongeluk wat lang
(ongeordend werk voor zichzelf, aantekeningen niet
voor publikatie bestemd), terwijl ik het idee heb dat
men in de beste werken van Balzac nog lust heeft een
goede 5 o blzn. over te slaan. Stendhal schrijft dikwels
slecht, maar vertelt altijd uitstekend; de toon, de stem
zijn altijd „on ne peut plus captivant". Balzac schrijft
minstens even slecht en vertelt zijn verhalen dikwels
als een jongen die zijn les niet kent. Laat mij weer
even plezier hebben om de mensen die bij je komen
en met een peinzende blik zeggen: „Die detektiveverhalen, nee hoor! als je toch zoiets lezen wilt, lees
dan Balzac, l'Histoire des Treines, het mooiste detektive-verhaal dat er bestaat." Ik heb het gelezen, met
weerzin en ongeduld, maar van begin tot eind. Ik
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weet nu tenminste dat La Fille aux Yeux d'Or een
hopeloos verward draakje is, dat met een detektiveverhaal nièts heeft uit te staan, en dat Ferragus een
kinderachtig voorlopertje is van Fantimas.
In Nov. '26 heb ik kennis gemaakt met André Malraux; van ongeveer April '27 dateert mijn vriendschap
met hem. Hij is een van de weinige jonge Franse
schrijvers die, mèt een filosofiese opleiding, mèt een
grote „literair-intellektuele kultuur", toch voortdurend op menselike waarden letten, die zich geven
durven en vat op zich geven. Noch de salon-sensibiliteit van het genre Lacretelle, noch de verstopperijtjes achter de mooie filosofiese zinnetjes van zovele
anderen (jeune N.R.F.), noch de dapperheids-cabotinage van de surrealisten. Voor één Malraux geef ik
gaarne tien half kapotte kannonnen weg. Zijn literaire
bewonderingen zijn dikwels de mijne niet, en de mijne
noch minder de zijne, en toch dank ik hem zeer veel,
ook wat betreft de literatuur .. .
Dit alles is misschien voor de lezers van deze cahiers zo bijster interessant niet. Maar als in dit hoofdstuk niet genoeg gesproken wordt over het gelezene,
het doet weer een beetje meer de lezer kennen, wat
immers op hetzelfde neerkomt.

6
(Bijdrage voor het April-nr. '29
van het Vlaamse tijdschrift Vandaag.)

PAUL VAN OSTAI JEN.

Reeds vóór het verschijnen van de eerste aflevering
van Vandaag, ontving ik van Maurice Roelants een
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uitnodiging om het een of ander te schrijven over
mijn overleden vriend Paul van Ostaijen. Ik schreef
hem terug dat mij dit overbodig leek, omdat, na P.
v. 0.'s overlijden juist, iedereen hem intiem schijnt
te hebben gekend, of, voor het minst, ontdekt. Maurice Roelants scheen het met mij eens te zijn, altans
hij zweeg, en mijn opgeschrikte ziel keerde tot haar
gewone vrede terug. Hedenmorgen echter, 6 Maart
'29 , gewerd mij een schrijven van de redaktie-sekretaris van Vandaag,*) aanvangende met zeer geachte beer
en eindigend met hoogachtend, waarin mij wederom
werd verzocht een bijdrage te leveren voor de herdenking van dit sterven en waarin tevens de hoop
werd uitgesproken dat ik gewenste bijdrage zou inzenden vóór 15 Maart. Ik weet niet of het door het
officiële karakter van dit nieuwe schrijven kwam,
maar ik ben ditmaal blijkbaar onmiddellik gezwicht.
Mijn goede bedoeling altans zal dus niet in twijfel
kunnen worden getrokken.
Alleen, ik ben een vreemdeling hier, en ik vrees
meer en meer dat het met Paul van Ostaijen in Vlaanderen zal gaan als met Bonaparte in Corsika, waar
tegenwoordig, zoals men weet, iedereen tot zijn familie behoort en bijgevolg het een of andere erfstuk
van hem te verkopen heeft. ik ben veertien dagen in
Corsika geweest en men heeft er mij sporen aangeboden, gespen, ponjaards, rijzwepen van Bonaparte.
Veertien dagen vóór de dood van P. v. 0. ontving
de redaktie van Avontuur de zoveelste parodie van
zijn Boere-Charleston of Alpejagerslied; een maand na
*) Te weten de heer Roelants, boven reeds vermeld.
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zijn dood las ik, tot in de kranten waarin men de
voorwerpen gewikkeld had die ik hier en daar kocht,
klaagartikelen over deze overleden jonge man van genie.
Ik moet bekennen dat zoiets mij bepaalt tot zwijgen
stemt. Ik kan mij duizend maal voorhouden dat het
misschien wel het meest klassieke voorbeeld is van
de menselike platheid en karakterloosheid, het wil er
bij mij niet goed in dat het énig nut zou hebben ook
mijn stem te verheffen in het koor van lof- en rouwgezang.
Bovendien, hoezeer het mij ten slotte goed doet nu
zo overal te lezen dat men het talent van mijn overleden vriend erkent, ik kan niet nalaten soms te glimlachen om de wijze waarop die erkenning wordt uitgedrukt. In een van zijn kronieken over de poëzie
schreef bijv. Reimond Herreman: Werd ons een nieuwe
I ans geboden, treintig jonge dichters tro/ken rond Paul van
Ostaijen uit op de verovering van een nieuw bloeitidperk, van
de poeije in Vlaanderen. Dat vind ik vriendelik, spontaan, sympatiek; maar het is, eenvoudigweg, niet
waar. Wie zouden die twintig jonge dichters moeten
zijn? Ongetwijfeld, als men de jaargangen van Vlaamsche Arbeid doorkijkt, zou men reeds drie of vier
dichters kunnen aanwijzen, die waarlik alles aan P. v.
0. danken, en die zelfs rigoureus met hem méé zijn
geëvolueerd. Zoals ik aan Gaston Burssens schreef:
„Als het zo doorgaat, zou je over tien jaar de kapelmeester kunnen spelen over een vol orkest kleine P.
v. O.'s." Maar het blijft zaak ons niet te zeer te vergissen; men kan (als Burssens alweer) voelen, en zelfs
uitsluitend voelen, voor een z.g. Van Ostaijense lyriek, men drage zorg niet te vervallen in de toepassing
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van enige Van Ostaijense recepten. Als Gaston (niet
Burssens) op zijnen basson heeft gespeeld, is dit dadelik reden voor Gwendoline om ons op haar mandoline te vergasten? *) Het kwaad trouwens, zegt men,
vindt in zichzelf zijn eind. Het moet een nijpend
vraagstuk zijn voor de echo's van P. v. 0.: wàt te
doen, als de laatste klank van zijn stem geen enkele
weerklank meer wekken kan. Zouden zij voor hun
verdere leven de echo spelen van hun eigen weerklank van die laatste klank? Of zouden zij om de
zoveel tijd het hele programma overbeginnen? Men
denke zich dit even in; dergelijke vraagstukken zijn
niet het minst amusante deel van de fraaie letteren,
en zelfs van de po ëzij .. .
Wat overigens de dichterlike waarde van Paul van
Ostaijen betreft, ik twijfel er niet aan of in hetzelfde
nummer waarin deze bijdrage verschijnt, zal men die
enige malen besproken vinden en wellicht aangetoond. Een post-scriptum van het schrijven dat ik
vandaag ontving, deelt mij mede dat een artikel gevraagd werd aan Karel van de Woestijne. Dat is meer
dan geruststellend; wat ik er over te zeggen zou hebben, kan daarnaast gevoeglik worden gemist.**) Rest
de herinneringen, de bijdragen tot nadere kennis van
*) In de .Boere Charleston komt voor : Hier is Gaston met
zijnen bassop ; in een gedicht van de heer Victor Brunclair :
Hier is Gwendoline met de mandoline — hier is Caroline met de
creoline, of zoiets. Dit voorbeeld is er een uit honderd.
**) Dit artikel, dat Van Ostaijen met ontroering zou hebben gelezen heeft een nobele kant van de mens Van de Woestijne
naar voren gebracht. Het is daarom des te bedroevender dat
het zo laat (te laat) verscheen.
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het karakter van de dode. Maar ik ondervind hier
opeens een soort van schroom. Ik heb Van Ostaijen
voor het eerst ontmoet in Februari of Maart 1925,
te Antwerpen, bij Jozef Peeters, op de oprichtingsavond van het blaadje De Driehoef. Hij trof mij toen
als onhandig, achterdochtig en voorzichtig. Later heb
ik gemerkt dat hij in de intimiteit, d.w.z. als hij zijn
achterdocht had afgelegd, een groot gevoel voor humor had en zelfs hartelik lachen kon om de officiële
posten: wat men de galons en strepen zou kunnen
noemen van de literatuur.
Hij was lid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, maar vond het onaangenaam daar kontributie voor te moeten betalen; hij wilde dus van het
lidmaatschap afzien, maar „men", zei hij, wilde hem
dan desnoods voor niets, en hield hem aan. — Maar
waarom eigenlik, vroeg ik hem, zijn ze daar zo op je
gesteld? — Ik zie er maar één reden voor, zei hij . Ze
denken: „Je kunt nooit weten: als die kerel nu later
toch een groot man blijkt te zijn, kunnen ze van ons
tenminste niet zeggen, dat wij hem hebben verguisd."
Deze kant was misschien wel de beminnelikste van
dit overgevoelig, soms lichtgeraakt karakter. Toen ik
hem in Miavoye-Anthée bezocht, zei hij: — Ik ontvang nu vele brieven met blijken van waardering;
men schrijft mij dat mijn kronieken zo bizonder goed
zijn, zo volgehouden cerebraal, enz. Maar ik hoor
altijd die mensen tegen elkaar zeggen: „Die arme Van
Ostaijen is zo ziek. Wij moeten hem maar eens een
hart onder de riem steken." — Hij zat daar in dat
kleine sanatorium met zeven of acht mensen die
misschien allemaal aan dezelfde ziekte leden, maar
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overigens weinig met elkaar, en zeker niets met hèm,
gemeen hadden. Hij moet er zich onzegbaar, moordend hebben verveeld. Maar ik moet erbij zeggen dat
hij in zijn brieven niets daarvan liet blijken; een hele
enkele keer slechts klaagde hij over de toestand van
zijn eigen lichaam. Ik herinner mij één regel, doodeenvoudig en treffend: Ik weet wel dat ik fysiek naar de

maan ben, maar laten zij mij nog wat tijd geven.
Ik heb geen foto's voor dit artikel, en als ik er had,
zou ik ze niet inzenden. De enige illustratie die mij
gewenst voorkomt (naast zijn zoveelste portret) is
een foto van zijn graf, daar in die streken. Het zou op
sommige mensen misschien indruk kunnen maken;
wij leven hier immers in gelovige kontrij en ... Het
einde van Paul van Ostaij en's bestaan werd beheerst
door één hunkeren om naar Antwerpen terug te gaan.
Maar après tout: als het zou zijn om hem onder een
karakterloos monument te zetten, dan ligt hij dààr
misschien beter, ver van de nieuwsgierigen, zonder
énig herkenningsteken, direkt onder de aarde.
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DERDE CAHIER

i
ANDRÉ GIDE EN DE HOLLANDSE KRITIEK. (D.G.W.,

geschr. Nov. '29.)
Dit zijn aantekeningen, naar aanleiding van de twee
artikelen, resp. van de heer H. van Loon en van Dr.
J. Otten, over André Gide, betrekkelik kort na elkaar
in Den Gulden Winckel' verschenen.
In de eerste plaats zou ik er mijn genoegdoening
over willen uitspreken: niet omdat ik een bizonden
groot geloof heb in de uitwerking op het lezend publiek van dergelijke artikelen, maar over het verschijnsel op zichzelf, in een land waar met zoveel
wantrouwen en verbittering over deze schrijver geschreven werd. Mr. M. Nijhoff heeft Paludes vertaald
en er tot dusver geen uitgever voor kunnen vinden,
omdat Gide in Holland niet genoeg bekend schijnt te
zijn. Niet genoeg bekend, of niet gunstig genoeg?
hoe zou men het moeten zeggen? Het laatste zou ik
beter begrijpen dan het eerste: immers, wanneer men
zich in Holland tevreden betoont over een Franse
produktie, zelfs onder de „intellektuelen", dan is het
negen op de tien keer over een boek als Le Feu, een
werk van Duhamel of van de gebroeders Tharaud,
over uitingen die altijd, op de een of andere manier,
weerklank vinden bij de massa of bij het onderwijs.
Wat men tegen Gide heeft ingebracht, is typerend.
Voor de heer Coster was hij zoiets als „onoprecht";
voor Matthijs Vermeulen is hij iemand met een volstrekt ongepaste voorliefde voor „schurken en schavuiten"; voor Gerard Bruning was hij — ik merk dat
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ik de strekking van dat tweeslachtige artikel ben vergeten; voor de heer Marsman, die een onbedwingbaar
heimwee heeft gevoeld bij de Moravagine van Cendrars,
die de skatologiese Delteil, een vierderangs-meedoener, eens wild venereerde om zijn dynamisch vermogen en
die trouwens nog altijd in hem gelooft, die het proza van
de aansteller Montherlant boven de rest van het hedendaagsche proza stelt (tien moins que cela), is Gide de
stichter van bijna alle kwaads. Ik heb waarschijnlik enige
heren overgeslagen die in het koor hebben meegedaan, maar wier geluid niet tot mij is doorgedrongen;
dat deze heren mij vergeven, want het bovenstaande,
waanlik! volstaat. Ik bedoel: herinnert reeds op frappante wijze aan de verontwaardiging der kerkgangsters van het nette dorp bij de verschijning van de
zondige vreemdelinge (zevenmaal zondig waar zij
anders gekleed gaat).
De heer Otten heeft in zijn artikel terecht opgemerkt dat van degenen die met meer of minder aanmatiging over Gide schreven, de meesten kennelik
niet meer van hem lazen dan L'Immoraliste en Les
Faux-Monnayeurs; voor wie Gide kennen en, zoal niet
bewonderen, dan toch waarderen, zegt dit genoeg.
Zij weten dat, zo er één auteur is, die men vrijwel in
zijn geheel gelezen moet hebben, wil men zich een
oordeel over hem vormen, het zeker Gide is; voor
hen heeft men met Gide ook genoemd, misschien de
intelligentste, maar zonder twijfel de boeiendste en
gevarieerdste figuur onder de levende Fransen, de
onlangs gestorvene (ik denk aan Barrès en France)
meegerekend. Zonder enige twijfel ook: een der
grootste figuren van de hedendaagse wereldlitera122

tuur, een schrijver, oneindig subtieler, oorspronkeliker en veelzijdiger, oneindig groter als kunstenaar
— en waarom ook niet als mens? — dan de heren
Zweig en Schnitzler en wie al niet meer, naar wier
werken, vertaald en onvertaald, zo'n voortdurende
navraag bestaat in de Nederlandse boekhandel.
**
Het voorgaande is misschien niet meer dan een
soort akte van geloof; een volgend geslacht zal mij
gelijk of ongelijk moeten geven, zoniet in Nederland,
dan elders. Ik zal er mij -- in het ene geval of het
andere -- waarschijnlik weinig meer van aantrekken;
waar het voor mij op aankomt, is hier, publiekelik,
tegen de mening van allerlei Nederlandse heren in,
mijn overtuiging uit te spreken. Deze overtuiging zal
enigen onder die heren misschien ergeren; ik hoop
zelfs van harte dat zij dit doen zal. Ik heb de naïeveteit
(zo heet dat immers?) om te geloven dat het goed is af
en toe een mening uitte drukken, ware het slechts voor
drie of vier „eensdenkenden", en al ben ik niet naïef
genoeg om een ogenblik te geloven aan énige werkelike belangstelling van de zijde van „het Publiek".
Aan „het Publiek" zou ik trouwens niet anders dan
Zweig en Schnitzler aanraden, behalve natuurlik Im
Westen nichts Neues: „het Publiek" kan Gide gerust
ongeopend laten. Het zou er niet in vinden wat het
zozeer verlangt: een betrouwbare moraliteit, levenslessen, gebroken harten, nobele karakters, de gruwelen
van de oorlog en het lijden van kanonnenvlees. Daar
waar sommige geesten desnoods een Lafcadio, een
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Strouvilhou in de loopgraven zouden willen volgen,
om, ware het slechts bijwijze van fantazie, een bepaald
karakter of een bepaalde mentaliteit te zien reageren
tegen een bepaalde toestand, wenst „het Publiek" de
natuurgetrouwe beschrijving van hoe Anonymus de
beproeving draagt. Het honderdduizendste getuigenis
betreffende de broosheid van het familiegeluk en de
gruwelen van de oorlog, is nodig voor „het Publiek",
evenzeer als de honderdduizendste opvoering van Carmen of Faust. Sommige waarden moeten onder „het
Publiek" voortleven, en van tijd tot tijd worden vernieuwd. De behoorlike staatsburger die, behalve van
zijn plicht tegenover de maatschappij, ook nog verstand heeft van automobielen en koncerten, en een gezonde kijk op het beleggen van effekten, leest, als hij
leest (en niet voor zijn ontspanning alleen), graag over
de broosheid van het huiselik geluk en de gruwelen
van de oorlog. Hij bevindt er zich op vertrouwd terrein; hij vindt er zijn ideën bevestigd of doet nieuwe
ideën op die onmiddellik naast de zijne in de rij gaan
staan. Gide zou oneindig meer vertaald zijn, als hij tot
op een zeker peil kon afdalen. Maar hij derouteert en
stoort de doorsneê-lezer: het is veel minder gruwelik
dan de oorlog, maar men weet niet wat men ervan
denken moet. Laat ons niet vergeten dat het overgrote
deel, zelfs van het lézend Publiek, wenst te lezen over
vertrouwde waarden, die men zich in zijn jeugd, in
de familiekring en op school, heeft eigen gemaakt.
Het omstoten van deze waarden is, voor al deze
mensen, een ontheiliging of een katastrofe. Gide doet,
in sommige lijnen van zijn ceuvre, niets anders.
Het is zijn recht, het is duizendmaal zijn goed
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recht — als mens, en als kunstenaar. Een recensent is
al te dikwels, helaas, een gehuurd zedenprediker,
maar hij behoeft het ten slotte volstrekt niet te zijn.
Maar men kan zonder moeite verder gaan en vaststellen dat, op een zeker plan: het zijne, Gide niet meer
a- of immoreel is; evenmin als de man die het boek
zou kunnen schrijven, waarvan Poe de titel geeft:
Mijn hart blootgelegd. Ik wil niet zeggen dat Gide dat
boek zou kunnen schrijven (ondanks het bestaan van
Si le Grain ne meurt), ik bedoel alleen dat men, op een
zekere hoogte, en uitgaande van een zekere geestesgesteldheid, de stupide verwijten van a- en immoraliteit, langs zich heen kan laten gaan. Niets lijkt mij
dommer, in al zijn arrogantie, dan dit stukje discours
van de heer Marsman: Het inderdaad zoogenaamde im-

moralisme in „L'Immoraliste" heeft m# altijd aangedaan
als iets ongeloo f l iX /inderachtigs en bête's niet alleen, maar
vooral als iets teer burgerl jt s en philistreus: een poging om
zichtelf nog meer dan zijn lezers te overtuigen van en te
imponeren door een overigens teer betrekkkel l en teer tam
immoralisme. Wat de heer Marsman dus niet begrepen
schijnt te hebben, of, indien hij het begreep, niet heeft
laten uitkomen, is: dat dit zogenaamde immoralisme
voor Gide zelf inderdaad zeer „zogenaamd" is; als
Gide Michel een immoralist noemt, gebruikt hij het
woord van de maatschappij. Michel is een oprecht
man, die zich op een gegeven ogenblik in zijn bestaan
van een al of niet „zogenaamde" abnormaliteit in zijn
konstitutie rekenschap geeft, en die zich veroorlooft,
daar verder naar te leven. In één woord gezegd, is
L'Immoraliste de geschiedenis van een mens die, als
ongezocht, zichzelf leert vinden, en zichzelf dan
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trouw blijft. (Het is ook, in zekere vermomming, een
eerste lezing van een deel der bekentenissen uit Si le

Grain ne meurt).
Vanuit een maatschappelik standpunt beschouwd,
had men misschien een verdiensteliker boek kunnen
schrijven. Vanuit een standpunt van zuivere kunst,
tart ik de heer Marsman mij één boek aan te wijzen
van gelijke waarde in het ceuvre van Cendrars, Delteil
en Montherlant. De heer Marsman plaatst zich als
recensent trouwens niet op een standpunt van zuivere
kunst, maar van God weet welke bizondere moraal;
hij is sedert enige tijd de woordvoerder bij uitnemendheid van een groep waarin de woorden dynamiek,, spanning, vitaliteit, en dergelijke als rammelaars
worden geschud, tot sterking wellicht van het creatief
vermogen. Ik geloof niet erg aan de resultaten van dit
geteoretiseer (tot dusver altans waren zij uiterst bescheiden), maar ik heb er in principe ook niets tegen;
ik wens alleen vast te stellen dat de waarde noch het
oeuvre van een man als Gide door een dergelijke argumentatie ook maar één ogenblik zou kunnen worden aangetast. De heer Marsman vervolgt zijn zelfgenoegzaam betoogje aldus: Niets is zoo smakeloos als

de z.g. immoraliteit van benepenen, die tot bun ergernis en
als men wil tot ons vermaak, voortdurend ge/veld worden
door een misschien zelfs ten onrechte slecht geweten: zoo
braaf zijn ze soms. Hij voegt er grootmoedig en ietwat
voorzichtig aan toe: Den geheelen Gide kan men natuurlij ^
niet van braafheid betichten.
Iets anders, in het voorbijgaan. Er heerst in de
Nederlandse kritiek sedert enige tijd een moderne,
Freudiaanse slimheid: die van de auteurs te beschulI26

digen dat zij precies het tegendeel zijn van dat, waarvoor zij zich uitgeven. Zo ook hier, waar de heer
Marsman schijnt te willen zeggen — in laatste instantie durft hij niet helemaal -- dat de burgerlikheid
van Gide zich achter een voortdurende anti-burgerlikheid verbergt. Het is van een goedkoopheid, welke
hoogstens een glimlach verdient en deze vraag: „Degeen die zich ferm burgerlik voordoet, is voortaan
voor u dus het kontrast van een burger?" — Hoe
gemakkelik wordt alles, wanneer men zo slim is, en
hoezeer past deze slimheid bij de beroeps-recensent!
Waar het de heer Marsman bekend is dat ik niet
alleen Gide, maar ook Stendhal bewonder, haast hij
zich nog te zeggen dat de grootheid van Stendhal bij Gide
geheel ontbree ^t. A la bonne heure! hoe zou de heer
Marsman het vinden wanneer plotseling iemand beweren ging dat de eigenwaan van bijv. Nero bij hem, Marsman, geheel ontbrak? Mij dunkt, hij zou met het grootste recht kunnen zeggen: „Mijn eigen dito volstaat."
— Gide heeft weinig of niets met Stendhal gemeen en
de heer Marsman schrijft zelfs een direkte onwaarheid
waar hij doet voorkomen dat ik hem boven Stendhal
zou verkiezen; misschien trouwens alleen om te kunnen vervolgen dat mijn bewondering voor Stendhal
hem bij gevolg verdacht voorkomt, en dat diens grootheid met name mij wellicht geheel ontgaat. — Wat deze
laatste aantijging betreft, ik zal er niet op antwoorden,
met name ik haal er mijn schouders over op. Maar ik
wil — wederom in het voorbijgaan -- wel aanstippen
dat Stendhal o.a. hierom voor mij een zeer groot man
is, omdat hij zich zo dikwels in kamerjapon en soms
in zijn onderbroek vertoont. Dit deel van Stendhal's
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grootheid kan gemakkelik de heer Marsman ontgaan,
voor wie grootheid waarschijnlik onafscheidbaar is
van een kateder of een paradekostuum. En toch is hit
zoveel moeiliker, voorwaar, om groot te blijven als
men in zijn onderbroek staat, men denke slechts aan
het aforisme dat er geen groot man zou bestaan voor
zijn kamerdienaar. Stendhal is een der zéér weinigen
die groot weten te blijven voor hun kamerdienaar; de
heer Marsman en de zijnen houden het mij ten goede
dat ik dit hogelik in hem bewonder.

*
**
Van kunstenaars gesproken die zich zouden „inbeelden" deze of gene persoonlikheid te zijn — het
lijkt mij goed hier te herinneren aan Unamuno's verdeling van de psychologiese mens in: i. degeen die
men zou willen zijn, 2. degeen die men dénkt te zijn,
3. degeen die men wezenlik is. Het is zeer wel mogelik dat Gide er enige malen in geslaagd is zich te geven zoals hij zou willen zijn of zich te doen doorgaan
voor wat hij dacht te zijn. Zijn eerlikheid — ik zou
het woord niet te dikwels tegenover de oppervlakkigheid van zijn aanvallers kunnen herhalen — is van
een geheel ander karakter dan de eerlikheid juist van
een Stendhal. Men zou kunnen zeggen dat, waar bij
Stendhal deze eerlikheid het voornaamste kenmerk is
van zijn natuur, dus als het ware verspreid ligt over,
de uitdrukking zelve is van, zijn geestelike fysionomie, zij bij Gide is als een onuitroeibaar gevoel achterin, dikwels te vermommen, te vervormen zelfs,
maar altijd aanwezig, op het onverwachtst te voor12 8

schijn komend, en in waarheid altijd dit karakter beheersend. Het „vluchtende", het „onvatbare" van
Gide, dat m.i. voor het grootste deel ligt in zijn rusteloze pogingen om zich te vernieuwen, dit wat
Claudel „sans pente" heeft genoemd (en de heer
Coster „onoprecht"), maakt zijn grootste bekoring
uit en zijn voornaamste kracht als schrijver. Men vergunne mij overigens de formule van Unamuno af
te ronden met deze andere formule over schrijvers,
van Valéry: Pro f essions délirantes ...^ je nomme ainsi tour

ces métiers dont le principal instrument est l'opinion que
l'on a de soi-mime et dont la matière première est l'opinion
que les autres ont de voos.
*
**
Het is overigens een ondankbaar werk bewondering te vragen voor iemand die, zozeer als Gide, verlangend schijnt dat men hem bestrijdt, of altans dat
men tegen zijn werk protesteert. Herhaalde malen, in

latere aantekeningen, roert hij dit onderwerp aan:

Combien n'est-il pas plus flatteur de voir un critique par
rancune ou depit, se forcer au dénigrement, que par camaraderie, a l'indulgence.
Elders: Je dois beaucoup a mes amis; mais, tout bien
considéré, it me parait que je dois a mes ennemis plus encore.
L'être vrai, c'est sous la pointe qu'il se réveille, mieux
encore que sous la caresse ... Enfin s'il m'arrivait de douter
de moi, prêt á lire dans la louange plutêt une marque de
l'affection d'autrui qu'une attestation de valour, l'acharnenement de certain a me nuire, et a degrader ma pensée, me
forfa bientót de conclure a son importance. Je ne me savais
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pas d'abord si redoutable; mais: On me combat, donc je suis.
En dit — na gesproken te hebben over de bestaande kommunie, reeds voor het kunstwerk begint, tussen
de gelovige kunstenaar en zijn geloofsgenoten:

Pour moi,je veux une oeuvre d'art ou rien ne soit accordé
par avance; devant laquelle chacun rente libre de protester.
Een enkele maal verdedigt hij zich direkt, bijv. als
hij schrijft: Ils s'obstinent à voir dans les „Faux-Mon-

nayeurs", un livre manqué ... Dans dix ou vingt ans, l'on
reconnaitra que ce que l'on reproche a mon livre aujourd'hui,
ce sont ses qualités les plus rares.
En inderdaad, een boek moest wèl groot zijn om
zo veel en zo verwoed bestreden te worden, om door
zo velen zo volkomen te worden misverstaan. Het
is de plaats hier niet om aan deze bizondere strijd
deel te nemen, ik zal mij dus vergenoegen met in het
voorbijgaan te verklaren dat voor mij Les FauxMonnayeurs, met Jean Barois, met A. 0. Barnabooth,
tot de allergrootste boeken behoort van de Franse
XXe eeuw, en zozeer het type vertegenwoordigt van
de volkomen beheerste grote roman als b.v. het in
Holland veelbewonderde Christian 1T7ahnscha f f e een
voorbeeld zou kunnen zijn van de oppervlakkige
draak voor badgasten en telefoonjuffrouwen. Terugkerend tot de figuur van Gide in zijn ensemble, zou
ik nog de volgende punten willen noteren:
1. Men heeft te veel toegegeven, verkondigd en
naverkondigd, dat Gide bijna uitsluitend een denker
zou zijn, een intelligentie, een cerebraliteit, enz. „Als
een kunstenaar eenmaal een etiket draagt, zegt ergens
Poe, kan hij in zijn verder leven doen wat hij wil, hij
blijft wat hij heet te zijn op het etiket." Gide draagt
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het etiket: cerebraal. Hij is het ook, ongetwijfeld; maar
men spreekt te weinig over zijn middelen van expressie. Een werk van Gide wordt ongeveer altijd
belicht en geleid door de intelligentie, maar zijn middelen zijn die van een zeer levend mens, van een
eersterangs-schrijver, van een kunstenaar op en top.
Men vergelijke slechts zijn debuut, Les Cahiers d'André Walter, het boek van zijn twintigste jaar (dat
niemand in Holland gelezen heeft, laat ons daaromtrent gerust zijn), met een soortgelijk debuut, Sous
l'Oeil des Barbares van Barrès, om in te zien hoe veel
méér Gide — bij een even grote beheersing, of als
men wil: een even grote kuisheid — gevoelsmens is,
kunstenaar, en hoe veel minder cerebraal -- of cerebraal altéén. Les Nourritures Terrestres, met zijn grote
lyriese en heerlike passages, hoezeer nog het stempel
dragend van het symbolisme, en enige oudere werken, als La Tentative .Amoureuse en Le Voyage d' Urien
getuigen van een kunstenaarstemperament, strak gehouden maar kleurig en levend, van een kunst van
schrijven ook, behorend tot het beste wat in deze lijn
in de laatste halve eeuw is voortgebracht. De uitsluitend-lyriese Gide is — zijn etiket ten spijt — nog
een zeer superieur kunstenaar.
2. De symbolistiese werken van Gide behoren, mèt
en ondanks hun vorm, tot het meest èchte wat het
symbolisme, vooral in proza, heeft opgeleverd. Le
Voyage d' Urien is, in deze school, een meesterwerk;
maar het bizondere karakter van Gide, zijn geluid en
zijn toon handhaven zich, ondanks de „manier". Zijn
persoonlikheid heeft noch door deze school, noch
door enige andere invloed werkelik geleden; hij blijft
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een der zuiverste waarden, ook in het kader van het
symbolisme beschouwd. -- Voor het overige te verwijzen naar zijn apologie van de Invloed (vóórin
Prétextes), een der eerlikste en meest penetrante stukken, welke men ooit schreef in de kritiek.
3. De essays en kritieken van Gide, met hun sobere soepelheid, hun volkomen afwezigheid van technies jargon, hun rustig en als zonder inspanning rècht
doordringen tot de kern altijd van het onderwerp,
zouden een voorbeeld kunnen zijn voor iedere kritikus. Gide als essayist heeft twee of drie stokpaardjes,
maar men heeft niet beter noch boeiender gesproken
over de meest verschillende onderwerpen: over de
Duitse geest, over Sindbad de Zeeman, of over de
„schurken en schavuiten" in het werk van Octave
Mirbeau.
4. Het ensemble van zijn oeuvre vormt een tegenwicht, veeleer dan een steun (zoals men het schijnt
te willen doen voorkomen), voor de z.g. onbeheerste
geesten van de laatste tijd. Men moet een Matthijs
Vermeulen zijn — d.w.z. we ll icht een zeer groot man
in de muziek en zeker een gloedvol stylist, maar minder dan een gloeilamp op het gebied van de Franse
letteren — om zich te verbeelden dat wezens als Dekobra en Ribemont-Dessaignes vergeleken zouden
kunnen worden, zelfs met het „amoreelste" uit Gide.
Het gaat in de kunst trouwens nooit om moreel of
amoreel; en men geeft Rabelais niet aan schoolmeisj es, noch Lautréamont aan de soldaten van het Leger
des Heils. Het valt bovendien gemakkelik aan te tonen
dat de moraliteit van een man als Gide, zoals ik reeds
zeide, op een zeker peil, niet anders dan superieur
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kan zijn. De invloed van Gide op jongeren en tijdgenoten is van de gunstigste, want van de vruchtbaarste
(iemand als Marsman zou dit moeten toegeven, hij
voor wie mensen zijn: gestuwden door scheppingskracht):
men kan zijn invloed nagaan op schrijvers als Schlumberger, Mauriac, Rivière, Arland, Radiguet, en zelfs,
ofschoon meer onderhuids, op zijn vriend Roger
Martin du Gard.
5. Als romancier alleen zou men Gide kunnen
verwijten, wat men de gehele Franse romankunst
verwijten kan: een gebrek aan z.g. „atmosfeer". Gide
zelf heeft zich hierover uitgesproken en de superioriteit van de Engelse roman op dit gebied erkend; het
lijdt trouwens geen twijfel dat een Engelse roman,
ook waar hij naïever, en zelfs uitgesproken bête zou
zijn, gemakkelik meer „atmosfeer" hebben kan dan
een Franse, die oneindig superieur zou zijn qua konceptie en geest. Maar dit zijn algemeenheden, en het
is voor mij een zekerheid dat Gide's middelen tot
overtuiging, ook in de roman, verre van cerebraal
alleen zijn. De „atmosfeer" van sommige gedeelten
van L'Immoraliste, van La Porte Etroite, van heel
Isabelle lijkt mij -- en zeker voor een Frans romancier
-- meer dan geslaagd; en ik word in dit gevoelen
versterkt bij iedere herlezing van bijv. Amyntas, waar
Gide het landschap weergeeft met een warmte, een
hoog en intens gevoel, het zicht- en tastbaar maakt
op een wijze, die door velen alleen bereikt werd bij
het beschrijven van een geliefde vrouw. Ik denk ook
aan die hoofdstukken, in Les Faux-Monnayeurs, betreffende de oude muziekmeester La Pérouse, die ook
wat de middelen tot overtuiging betreft, van Dosto133

jevsky hadden kunnen zijn. Het gesprek tussen Strouvilhou en Passavant, in dezelfde roman, is als de
syntese van duizend zulke gesprekken, maar èn Strouvilhou èn Passavant zijn volkomen levend in die
scène tegenwoordig; iemand die het tegendeel zou
beweren, heeft, figuurlik gesproken, de opbollende
letters nodig van het blindenleesboek. Het is even
zeker dat men aan Lafcadio en zijn verhouding tot
de andere personages in Les Caves du Vatican niet zou
geloven, dat men het uit de trein werpen van Fleurissoire bijv. geen ogenblik zou aanvaarden, indien
dit alles alleen maar verstandelik zou bestaan. Wij
kennen de lange teorieën betreffende de drie dimensies, nodig voor levende figuren, betreffende de personages die uit een boek stappen, enz.; en het is
mogelik dat voor de romancier op die wijze alleen
het summum van scheppend vermogen wordt bereikt. Maar zodra een romancier overtuigend is, heeft
hij tenslotte zijn taak volbracht en wanneer zijn geest
scherp en rusteloos, boeiend en subtiel is als die van
Gide, dan heeft hij oneindig méér gedaan. Gide is,
ook als romancier, superieur aan schrijvers als Bourget, als France, die men jaren lang rustig als grote
schrijvers heeft erkend, en hoeveel gevarieerder en
verhevener van geest! Het is waar dat men hem nog
met Tol s toi of Dostojevsky vergelijken kan: zoals
men iedere tragedieschrijver zou kunnen vernederen
met Shakespeare.
6. Wat het „vluchtende" van zijn geest betreft,
het onverwachte ervan, waardoor hij „geen vat" op
zich geeft, zoals de heer Otten wederom heeft vastgesteld — ik geloof niet dat de gehele Gide valt
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binnen de cirkel die ik grofweg zou wi ll en trekken,
maar het komt mij voor dat zijn „vlucht" zich voltrekt, en dan vice versa, tussen twee polen, die van
Goed en Kwaad. „Of ik geloof of niet, wat kan het
u schelen?" vraagt hij ergens, en het is zeker dat
iemand die deze vraag stelt, niet meer gelooft. Maar
de herinnering aan zijn Calvinistiese jeugd, aan God
en Duivel, is ononderbroken in hem aanwezig; tussen
de begrippen van Goed en Kwaad houdt hij de onrust in zich gaande, scherp lettende op zijn neigingen
in de ene richting of de andere. Hij hecht er misschien
een te grote betekenis aan, maar deze vorm van geweten maakt essentieel deel uit van zijn natuur; hij
zou ophouden zichzelf te zijn, indien hij zich ervan
bevrijdde; zijn kunst is het spel van duizend nuancen
tussen deze twee polen in, die hem steeds zullen
blijven aantrekken en afstoten, omdat hij tot de moralisten behoort.
7. Men denke zich in hoe hij in Holland juist zou
zijn beoordeeld, indien hij, inplaats van L'Immoraliste,
Les Caves en Les Faux-Monnayeurs, uitsluitend boeken
geschreven had als La Porte Etroite, Isabelle en zelfs
La Symphonie Pastorale. En wat men van iemand gezegd zou hebben, die deze drie boeken in het Hollands geschreven had. De meest weldenkende, de
meest ernstvolle kritici zouden niet opgehouden hebben de lof te verkondigen van een zo streng, zo
verheven, zo diepgaand Meester. Als La Porte Etroite
vooral, in het Nederlands gedacht en geschreven was,
zou men het wellicht tot de hoogste uiting verklaard
hebben van de Nederlandse romankunst van onze
tijd. Een auteur had, na dat éne boek, in Ho ll and
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kunnen sterven. Nu gaat het om Gide: een verdacht
personage, een afvallig predikant. Dat men hem zo
ziet, is gemakkelik vast te stellen; maar op het ogenblik van ertegen te protesteren, vraagt men zich af
of het niet zo moèt zijn, of het niet beter is zo, alles
welbeschouwd. De geestelike rijkdom van Gide, het
bizondere karakter dat hij eraan verleent, kon immers
niet anders dan hem verdacht maken bij die vakmensen, die — als aan het enig Heil — geloven aan
één richting, één stijl, één patent.*)
*) Dec. '3o. — Ik had dit artikel geheel anders kunnen
schrijven en inplaats van de betekenis van Gide aan te geven
in een polemiek, tegenover het Hollandse misverstand, voor
mijzelf trachten uit te maken wat hij eens voor mij geweest is,
wat hij nu nog voor mij betekent. Ik geloof dat ik dan, voor
enkelen, iets véél belangrijkers had geschreven. Maar wat mij
hier vnl. weerhouden zou,is de vrees wapens te bezorgen aan
de „vijand", aan de al te weldenkenden van het „andere
soort". Ik verklaar mij nader. Men behoeft slechts te kijken
naar de weeïge verering van sommige onzer z.g. intellektuele
kringen (de akte Frans in bijna alle zakken) voor de humanitaire
Duhamel. Zou men dan werkelik zoiets wensen voor een
Gide ? Neen, men zou hem zoiets niet willen aandoen. De
heer Duhamel is een Franse Dirk Coster, een Coster met smaak
en veel meer talent. Iemand als de heer Premsela kan zijn naam
dan ook niet meer schrijven, zonder er het woord „bewonderenswaardig" voor te zetten; duizend maal zal hij schrijven:
de verrukkelijke Maurois en de bewonderenswaardige Duhamel.
Iemand als Gide is noch verrukkelik noch bewonderenswaardig
in deze zin, zijn waarde stijgt naarmate hij ontsnapt aan de bewonderingen en verrukkingen van dit mensensoort. Dat hij
driemaal het formaat heeft van een Duhamel en zesmaal dat
van een Maurois, is hiernaast van geen betekenis.
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2
voor D. G. IV. (Den Haag, 4 Dec. ' 29. Overgenomen met goedvinden van de interviewer, de heer G.
H. 's-Gravesande. *)

INTERVIEW

— ... Zet u maar, dat ik op Java geboren ben en
sedert enige jaren in België woon. Toen ik in Europa
kwam, eind 1931, was ik mij niet bewust waar ik met
mijn schrijverschap heen wilde; ik wist alleen dat ik
een intense hekel had aan alles wat naar Nieuwe Gidstaal zweemde. Ik bracht toen zes maanden door te
Parijs en kwam er midden in het verwoedste modernisme terecht. In het begin vond ik dat nog erger, de
overgang was natuurlik te groot, maar langzamerhand gaf ik mij gewonnen. Ik heb dus zelf ook modern willen zijn. Nu nog trouwens beschouw ik dit
modernisme als een heilzame ziekte. In het proza
heeft het geleid -- kin het tenminste leiden -- tot
verscherping en verkorting, tot afwezigheid van
breedsprakigheid en, in de poëzie, van een vals estetisme en van goedkoop geworden ornamenten.
Persoonlik ben ik nog altijd op de Franse literatuur
georiënteerd, maar Paul van Ostaijen bijv. stond eerst
onder Duitse invloed en later pas meer onder Franse.
De vrijheid van vormen, die sommigen in de moderne poëzie zoeken, vooral in Vlaanderen, heb ik intussen niet lang gevolgd, want in begin 1925 schreef
ik reeds Filter, een bundel kwatrijnen, waarin Van
Ostaijen de soepelheid waardeerde, maar de „terug*) De spelling werd hier, met het oog op de typografiese
eenheid, veranderd.
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keer van de dreun" veroordeelde. Maar laten we het
niet hebben over mijn eigen werken.
-- Over de jongére Nederlandse literatuur dan?
— Goed. Over onze zogenaamd levende letteren.
Wat mij in Holland altijd weer opvalt, is de buitensporige betekenis die men er hecht aan de begrippen
„hoog" en „ernstig". De kunst — de er ènde kunst
natuurlik — is hier altijd een soort levens- en zedeleer, zo'n beetje verwant aan teosofie. Laat ons zeggen
een soort teosofie voor meer estetiese geesten. Het
verwondert mij nog altijd, dat het grote sukses van
een Multatuli hier mogelik is geweest. Neen, wit geheel in de lijn ligt, is het sukses van een Dirk Coster.
Hij is de laatste tijd door alle jongeren zowat aangevallen en dat geeft me dan lust mij in te tomen, maar
terwille van de waarheid, altans zoals ik die zie, moet
ik Coster toch citeren als het klassieke voorbeeld van
een sukses, dat alleen in Holland mogelik is: dat van de
schijnverhevenheid, de schijn-intelligentie, enz., kortom, van alles wat men bereiken kan met het systematiese toepassen van veel hoge en grote woorden. Maar
om nu niet dogmaties te zijn en een bewijs te geven,
dat het met zulke woorden ook wel kan, noem ik u,
direkt na Coster, Adriaan Roland Holst.
Holst is voor mij misschien de enige in Holland,
die volkomen tegen de hoge woorden opgewassen is:
hij breekt door zijn eigen estetisme heen, hij domineert zijn eigen taal, omdat hij werkelik een grote
figuur is; hij geeft ons gemakkelik de illuzie, dat deze
woorden de enige zijn, die bij zijn onderwerpen
passen, de enige waarmee hij zich verwaardigen kan
om te gaan. Tussen het geval Holst en het geval
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Coster draaien alle andere hoogschrijvers en mooidichters. Er waait op het ogenblik uit zekere hoekjes
een kleine wind tegen die richting, maar ik betwijfel
dat het van lange duur zal zijn. Er wordt onder de
jongeren ook te veel geteoretiseerd en geëssayeerd
om tot werkelike resultaten te komen. Iedere jongere
wéét zo precies hoe het moet en niet moet, en is direkt
bereid het ons uitgebreid te vertellen, vooral bij het
werk van anderen. Heeft u niet opgemerkt hoe de
toon is, tegenwoordig, van de kritiek? Niet: „Hier
ligt een boek, nu sta ik er tegenover, dit denk ik er
ongeveer van" -- maar: „Naar aanleiding van dit
boek zal ik u even uitleggen hoe volgens mij de
Poëzie (of iets anders) dient te zijn". De pedanterie
in het essay, vooral van de jongeren, is voor mij direkt onsmakelik: ik bedoel niet alleen verwaand, maar
vooral schoolmeesterachtig. Men proeft er altijd zo
erg de literator in. Marsman heeft eens geschreven,
dat mijn afkeer voor literatoren hem verdacht
voorkwam, maar laten wij elkaar verstaan. De literator is voor mij niet iemand in wiens leven het boek,
de literatuur, een overwegende plaats inneemt, maar
iemand, die zich bij uitstek bezighoudt met de politiek, met de administratie-afdeling van de literatuur.
De meeste van onze essayisten willen zo graag een
rolletje spelen in het beredderen van de rommel: zo
was Van Ostaijen zelfs, ofschoon hij in werkelikheid
tragies alleen stond; zo is in Holland, met meer sukses, Marsman. Men heeft hem zelfs de diktator van
de jongeren genoemd en laat mij u toevertrouwen
dat ik, die misschien ook tot de jongeren behoor, mij
royaal amuseren zou met dit soort diktatuur. Hij heeft
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prachtige verzen geschreven, laat hij vooral daarmee
voortgaan. Daar hebben èn de jongeren èn alle anderen meer aan, en daar schaar ik mij gaarne in de rij
van zijn bewonderaars.
— Maar hebt u zelf ook geen kritieken geschreven?
— Inderdaad. Ik zei u zonet al dat ik misschien
ook tot de jongeren behoor, en terwijl ik hier hun
gekritiseer zit te kritiseren, geef ik mijzelf graag ook
een veeg uit de pan. Toch heb ik mijn kritieken altijd
gesteld in een zeer subjektieve toon en ze tot dusver
voornamelik in dertig exemplaren laten drukken, al
is erover geschreven door mensen aan wie ik ze nooit
toezond en die er zich gerust van hadden kunnen
onthouden. Ik denk dat ik ze nu dan ook uit zal
geven, een beetje gekuist alleen, hier en daar. Zoiets
moet of geheel onbekend zijn, of voor iedereen verkrijgbaar, want de toon van die boekjes is dikwijls
zo, dat ik nu een beetje het gevoel heb alsof ik op
sommige mensen schiet vanuit een hinderlaag .. .
Maar om op mijn mede-jongeren dus terug te
komen: ik heb vertrouwen in het kreatief vermogen
van hen, die niet of heel weinig kritieken schrijven,
getuige Slauerhoff. Daar zijn de heren het nu wel
over eens: dat is iemand, die werkelik iets te zeggen
heeft. En met Marsman is het waarschijnlik ook niet
zo erg gesteld als het nu wel lijkt; ik blijf verwachtend
uitzien naar een nieuwe verzenbundel van hem en
gun hem dan het plezier van die lakentjes-uitdelerij,
als dat ook een zielsbehoefte van hem is. Wat veel
erger is, zijn al die bijfiguren, die ook allemaal met
de vinger dreigen en een grote stem opzetten; ik hoef
ze u niet allen te noemen, laten we als voorbeeld
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nemen Binnendijk. Daar heeft u iemand, die met grote
moeite vier-en-een-half kwatrijn draait en er zich
verder op styleert een sous-Marsman in de kritiek te
zijn. Deze mensen krijgen trouwens óók wat hun
toekomt: als Marsman de lakens uitdeelt, worden zij
met de uitdeling van de zakdoeken belast.
— Zijn er jongere dichters waar u wat van verwacht?
-- 0 ja, vooral van de dichters kan men wat
verwachten. Een zeer zuiver dichter in de Nederlandse lijn is zeker Anthonie Donker; ik voel ook
veel voor het werk van Theun de Vries, al is het
soms misschien wat onrustbarend knap; Den Doolaard heeft, tussen veel gebral, een paar pittige balladen geschreven; men kan een duidelik poëties geluid
waarnemen bij nog jongeren, bijv. in de latere verzen
van Ten Berge. Onze poëzie is immers zo goed, dat
heeft, geloof ik, iedereen nu wel gezegd. Ik heb
Slauerhoff eens gevraagd, wat volgens hem de reden
was, dat men in Holland zo erg begaafd is in de poëzie
en zo erg weinig begaafd in het verhalend proza. Hij
gaf me zijn antwoord op de hem eigen, half bittere,
half onverschillige manier: „Ce qui ne vaut pas la
peine d'être dit, on le chante ..." Dit is trouwens
veel meer waar, dan op het eerste gezicht wel lijkt.
De poëzie is een superieur, maar ook een bevoorrecht
genre. Het vraagt heel iets anders om een paar grote
romanfiguren te kreëren, dan om een reeks mooie
verzen te schrijven.
— Maar ziet u dan zo weinig in ons verhalend
proza? Daar wordt in de laatste tijd toch veel over
gepraat, juist onder de jongeren.
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— Gepraat? Een heel teorieënboekje bestaat er, geloof ik, al voor. En als resultaat altijd dezelfde voorbeelden: Houwink, Hefman en Kuyle. Ik zal u dus
ook maar mijn indrukken over die drie auteurs toevertrouwen. Het proza van Houwink is dikwels suggestief, is zelfs wat al te kunstig donker en verwrongen. Maar ik vrees, dat hij niet meer dan één of twee
dingen te zeggen heeft. Uit alles wat ik van hem las
zijn mij twee dingen bijgebleven: het dodende van
het middelmatig bestaan -- een sfeer, die aan Van
Oudshoorn verwant is — en de klamheid van een
sterfbed — iets wat men ook bij Aletrino vindt. Ik
zou van Houwink een groter werk moeten lezen,
vóór ik zeggen kan wat ik aan hem heb. Nu Kuyle.
Dit proza is ongetwijfeld gespierd. zoals dat heet, en
knap, maar vrij leeg van inhoud. Kuyle is anders we
degene die, uiterlik, het meest van de lessen van het
modernisme heeft geprofiteerd. Het proza van Helman toont iets minder beheersing, maar is spontaner,
en Zuid-Zuid-West vind ik, meer dan zijn twee andere
boeken, een vrijwel gaaf jong werk. Toch wordt de
betekenis van Helman, voor het ogenblik, in katolieke kringen overschat. Helman is de meest levende
belofte: hij schrijft, op enkele perifrasen na, zuiver en
innemend, wat nog iets anders is dan knap; maar zijn
figuur is voor het ogenblik nog vrij zwak. Ik voor
mij zou in de toekomst van Heiman geloven als dit
voorlopig zwakke alleen aan zijn jeugd moet worden
toegeschreven — u moet niet vergeten, dat de meeste
grote romans tussen 3 5 en 4o geschreven worden
— maar het wordt een andere kwestie als men de
oorzaak zou moeten zoeken in een beperking, hem
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opgelegd door zijn katoliek milieu. Ik kan hierover
niet oordelen en opper dus alleen maar de mogelikheid.
— En onder de ouderen?
— Ik heb u reeds gezegd wat ik van Holst denk.
Hij is ongetwijfeld de grootste figuur van de voorgaande generatie. Maar even na hem en even vóór
ons, zie ik in de eerste plaats Nijhoff, die kultuurhistories gesproken, van groter belang is misschien,
meer eei mijlpaal, of een keerpunt, in de geschiedenis
onzer letteren. Holst is een eenzamer figuur, al moet
ook zijn invloed op de jongeren niet worden onderschat: hij heeft, zonder het te willen, sommigen zelfs
een terminologie bijgebracht, die zij na veel moeite
nog niet kwijtraken. Overigens snakken wij alien
naar nieuwe bundels van hen die zwijgen: Gossaert,
Bloem, Besnard. En Holst en Nijhoff schijnen er
helaas ook toe te behoren. Maar dit zijn allen dich-

ters. Wat de roman betreft, daar is natuurlik Van
Genderen Stort, en ik vind het voortreffelik, dat hij
er is; het is zo'n heer in onze prozaliteratuur, zo'n
aangename afwisseling op de ... Maar neen, laat ons
wat de roman betreft toch liever naar de toekomst
kij ken.
— U gelooft dus aan een roman van de toekomst?
— In teorie ja, in de praktijk moet men altijd afwachten. Ik ben er alleen zeker van, dat men in Holland veel te veel gesproken heeft over de zogenaamde
atmosfeer vóór alles, en dat men die veel te rijkelik
heeft toegepast op de familie-, boeren- en achterbuurt-roman. Dat alles heeft men bij ons nu heus
volmaakt onder de knie! Ik stel dus bijna uitsluitend
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belang in die pogingen, die in de eerste plaats intelligent zijn, en — ik kan geen beter woord vinden:
onburgerlik. De Nederlandse roman heeft nu jaren
gebloeid op een inferieur plan. Daarom is het misschien toch wel interessant te luisteren naar de teorietjes over het zogenaamd komende, strakkere proza.
A ll een kan de praktijk ons allen heerlik ongelijk
geven, omdat over tien jaar een schrijver kan opstaan
die, buiten dit alles om, een serie romans geeft, volkomen Hollands misschien en toch op een Europees
peil staande, zoals bijv. Couperus op zijn best. Tegenover romans met de atmosfeer van Eline Vere, De

Boeken der Kleine Zielen, Van Oude Menschen, de Dingen
die voorbijgaan, zwijgen alle teorieën, heeft men alleen
te aanvaarden. Het is natuurlik weer niet nodig, dat
de middelen dezelfde zijn; maar nogmaals, de proeven
van vernieuwing hebben tot op heden wel erg weinig
opgeleverd. Er zijn mensen die schijnen te geloven
aan het verhaal Bill, van Marsman. Die mensen lij ken
mij kort en goed op de verkeerde weg. Een dergelijk
verhaal is èn arm èn onintelligent, is een verstrakking
zonder inhoud. Als dàt met een vreemde term „neue
sachlichkeit" heet, dan noem ik het, met een andere
vreemde term: „faire plus bête que nature". Als men
tegen Robbers wil optrekken, mij goed; maar Robbers verstrakken of kondenseren lijkt mij dan onnodig, want wat nog juist énige waarde aan het genre
Robbers geeft, is het breed-uitgemetene ervan. Over
de roman heeft overigens Roelants uitstekende dingen gezegd in het interview, dat u met hem had voor
Den Gulden IVinckel. Ik ben het daar bijna woord voor
woord mee eens. Roelants zelf is trouwens een jonger
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prozaschrijver, die ik bijna vergeten had te noemen,
al is hij dan geen Hollander. Zijn Komen en Gaan is in
menig opzicht superieur werk en behoort tot het
beste wat de hele Nederlandse romankunst, sedert
God weet hoelang, heeft opgeleverd. Het is te betreuren, dat zijn journalistieke arbeid hem verhindert
zich aan een nieuw boek van dezelfde omvang te
wijden. Zijn Jazz-speler is geen vooruitgang. vind ik,
na deze eerste roman. Het gaat terug in de meer
specifiek-Nederlandse sfeer, het is slomer en ook de
toon heeft niet dezelfde klaarheid. Maar laat ons hem
hiernaar niet beoordelen, want De Jazz-speler, ofschoon apart gedrukt, is eigenlik een wat uitgerekte
novelle.
— Ziet u nog meer belangrijke figuren onder de
Belgiese jongeren?
— Ofschoon ik in België woon, ben ik te slecht
georiënteerd om over de literatuur daar te oordelen.
Na de dood van Van Ostaijen heb ik, met uitzondering van Richard Minne, voor wie ik altijd zeer veel
gevoeld heb, geen bizondere persoonlikheden meer
ontdekt, al ben ik natuurlik bereid het talent te erkennen van een Marnix Gijsen. Urbain van de Voorde? Achilles Mussche? De eerste maakt een zeker
vertoon met de zogenaamd klassieke struktuur van
zijn verzen, al zou ook dààrop nog veel af te dingen
zijn. Maar, zoals Greshoff mij eens zei: „Verdomd,
het l jX t wat ! ..." De twede verkondigt zijn mensenwee en zijn weldenkendheid door een scheepsroeper, wat voor de meeste mensen onfeilbaar schijnt te
zijn als grote poëzie. Ik ben er helaas een beetje doof

voor, en ik vrees dat deze hardhorigheid met de jaren
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alleen kan toenemen. Men wordt hoe langer hoe
minder dupe van dat soort boerenbedriegerij, als men
er bovendien nooit veel aanleg toe had.
-- Heeft u misschien nog iets te zeggen over het
literaire leven in het algemeen?
— Te veel, als ik niet oppaste. Maar hier wou ik
het toch nog even over hebben: over de kinderachtige mode die tegenwoordig heerst onder auteurs
om de schijn aan te nemen als hadden ze eigenlik
niets met de literatuur uitstaande. Daarbij komt dan
meestal een erg universele houding, bijv. men verbeeldt zich dat men bizonder breed leeft, als men
een cocktail kan maken of een ommelet bakken.
Ik ben hier een afgunstig iemand: ik kan noch het
een noch het ander, en ik hoop dat ik tot het eind
van mijn levensdagen mensen zal vinden die deze
werkjes voor mij opknappen. Men spreke over het
Léven en zesij ge over de letteren! Het is allemaal
zo goedkoop. Ik kan een dergelijke houding zonder moeite aanvaarden van een Slauerhoff, die getoond heeft een zekere vorm van avontuur te verkiezen boven de rust van bijv. Utrecht. Maar de
meeste jongeren zijn niet buiten Holland geweest
dan een blauwe Maandag en als ik dan denk aan de
grote avonturen die zij in het Léven daar vinden:
een echte grote borrel in een bodega, en een waarachtig verhoudinkje met een meisje, dan werkt die
levenssuperioriteit weer op mijn lachspieren. Laat
ik dan ook eindigen met te bekennen dat de litera-

tuur een zeer groot deel inneemt van mijn leven
en dat mijn gewone bestaan mij, zonder literatuur,
dikwels geheel onbevredigd zou laten. Dit is natuur146

lik helemaal niet interessant, maar men kan het tenminste gemakkelik geloven.
--- Wat denkt u van het toneel?
-- 0, ik ben het best eens met de mensen die beweren dat een toneelstuk pas goed is, als het ophoudt
literatuur te zijn. Overigens weet u, als ik, dat Holland één toneelschrijver heeft, de heer Defresne. Zet
u maar dat het mij zeer gelukkig voor hem lijkt, dat
hij zo alleen is.
— En de film?
-- Ieder behoorlik mens schijnt tegenwoordig lid
te moeten zijn van een film-liga. Maar ik zei het u al:
ik ben weinig universeel. Ik ben te Brussel lid geweest
van een vereniging, waar iedere Vrijdagavond een
proeve van nieuwe filmkunst werd afgedraaid; als ik
daaraan terugdenk: men ging er werkelik niet voor
zijn plezier heen. Kijk, ik lees al niet meer uitsluitend
voor mijn genoegen, maar als men zijn kritiese tand
in alles moet zetten ! ... Ik heb absoluut geen verstand van muziek, wat mij nog veroorlooft een oprechte traan te laten bij een liedje als Une simple Poupée
of zo, en ik ga alleen voor mijn ontspanning naar een
film zonder artistieke pretenties. Ik heb dus geen
recht van spreken, dat is duidelik.
— Is u aan iets nieuws bezig?
— Laat mij liever met het resultaat voor de dag
komen. Het is geen pose als ik weer zeg dat ik mij
rekenschap geef in meer dan één opzicht tot mijn
generatie te behoren .. .
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3
Roman van
Liefde en andere Noodlottigheden. (D.G.JV., geschr.
z6 Dec. '29.)

A. DEN DOOLAARD, DE LAATSTE RONDE,

Ik vraag mij af wat ik van dit boek gedacht zou
hebben indien het een vijf, zes jaar eerder verschenen
was, in de tijd, dat ikzelf vóór alles het moderne wilde. Het ging toen om een houding, een geestesgesteldheid, desnoods ten koste van het talent. Liever
dan de duizend gelukte boekjes, zo braaf in de Traditie en volgens model, een mislukking desnoods,
maar dapper, jong, brutaal.
Het boek van Den Doolaard komt voor mij te laat.
Indien het voor Holland niet te laat kwam, zou het
des te erger voor Holland zijn. Wij hebben in de
kunst zo wijs en filosofies de „naoorlogs-excessen"
aangekeken, dat het niet alleen kinderachtig, dat het
bepaald dom zou zijn ons nu opeens erg druk te
maken over een boek dat als één excesse wordt afgerammeld. De persoon, het temperament, als men wil,
van de schrijver, kan nauweliks een exkuus zijn. Dat
Den Doolaard een jonge man is, en — men heeft het
ons met een uitgebreide ikonografie bewezen -- een
jong sportman bovendien, het is een savoereuze bijkomstigheid misschien, maar niet meer dan dat. Den
Doolaard is ook, en dit is van meer belang, dichter.
Hij heeft ons een dichtbundel gegeven met een meer
„moderne" titel nog dan die van deze roman, doch
waarvan de verzen in het teken stonden van een
Engelse Hyperion; hij heeft ons een twede bundel
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verzen gegeven waaruit Hyperion nog geenszins gebannen was, doch waarin, aan het eind, enige balladen
voorkwamen met een reeds veel persoonliker akcent.
Wat brute overtuigingskracht betreft, krijgt men van
mij deze hele roman cadeau voor die éne Ballade van
de Dry-Gin-Drinkers, en zelfs voor deze drie regels
(die ik uit het hoofd citeer):

I/,gooi en jij schiet raak. Maar één van beiden
zal 't eerst zijn armen op de tafel breiden,
terwijl het bloed hem in den gorgel hikt.
Het is in regels als deze dat de jonge Den Doolaard
-- dichter of schrijver, het is mij onverschillig wat —
mij zijn persoonlik talent verraadt. Dat hij schrijven
kan, het staat boven enige twijfel verheven; zelfs in
deze roman, en ondanks het ergerlik procédé,blijkt
dit voortdurend. Den Doolaard is v61 jeugd, v61
kracht, vól schrijverskwaliteiten. (Dit is de zin die
zijn uitgever uit dit artikel moet lichten om in de lijst
van loftuitingen op te nemen.) Maar deze verwoed
moderne roman, van liefde en andere noodlottigheden,
deze roman, die, lezen wij met een glimlach, het razende tempo van dezen tijd weergeeft, lijkt mij vrijwel volkomen mislukt.
Het prototype van de energiek-rammelende verhaaltrant vindt men helaas bij Cendrars. Indertijd,
toen Cendrars zijn eerste grote gedichten schreef (Les

Pdques a New-York, La Prose du Transsibérien, Le Panama), konden wij de illuzie koesteren, dat deze ontboezemingen zó, en niet anders, geschreven moesten
worden. Wie uit de trein in een boot, uit de boot
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weer in een trein springt, heeft de tijd niet zijn indrukken neer te schrijven als een Marcel Proust, die,
hi opgehouden had te leven, in bed het stronadat hij
men van zijn bloed kon nagaan. Wij zagen Cendrars,
de avonturier, voortdurend in beweging, tussen halfdronken matrozen en melankolieke landverhuizers,
zijn manuskript uit zijn koffer oprakelen, vanonder
een gescheurd hemd of een gelapte broek, met tandpasta of tabak bevlekt, en er haastig, tussen een paar
schokken door, of zich aanpassend aan de deining
van een nieuwe zee, een paar beelden aan toevoegen,
een ritme weergeven of een kleur, maar bijna altijd
direkt en flitsend. Het was eigenaardig, en niet zo
origineel als het op het eerste gezicht wel leek (want
ook deze Cendrars is bijna geheel uit Apollinaire's
Zone voortgekomen), maar het leek niet anders mogelik en het was overtuigend. De Cendrars van de
oorlog heeft ons een prozawerkje gegeven waarin
wederom de manier onweerstaanbaar triomfeerde:
het kleine boekje J'ai tué, waarin een meesterlike harmonie bereikt werd met een paar fragmenten van
marsjliederen en het staag aangehouden ritme van
vele voeten in een geregelde beweging, een opmarsj
in stormpas overslaand. Hij was toen in zijn volle
kracht en nauweliks beroemd. Op het ogenblik, filmregisseur van beroep, meen ik, ofschoon nog altijd avonturier, is hij niet meer dan een imitatie van
zichzelf, een soort beroemd man, die zijn uitgevers
vele boeken verschuldigd is.
L'Or (het verhaal van Generaal Suter) was in zijn
soort nog eerlik: vanaf Moravagine begint de débacle.
Le Plan de l'Aiguille en Les Conf es rions de Dan Yack
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zijn niet veel meer dan de cabotinage van het Avontuur, op papier gebracht voor filmverbruikers. Dat
er een zekere kracht in zit, een zekere bravoure, meer
nog dan een zekere kracht, men kan het toegeven.
Dat het punt van uitgang van een dergelijke kunst
hopeloos vals is, het procédé ervan geforceerd, gemakkelik en ontmoedigend, meer dan enig ander, het
lijdt voor mij geen twijfel. Als ik het aan één ding
merk, dan is het aan de rancune die ik voel, juist tegen
een Cendrars, omdat hij de Avonturier teruggebracht
heeft tot het peil van het Parijse variété. Inplaats van
de avonturiers, die hij ons beter dan menig ander had
kunnen geven (die men zelfs ten voeten uit vindt in
een boek zonder enige literaire pretentie, als The
Head Hunters of the Amazone van F. W. Up de Graf),
vertoont hij ons filmhelden, vogelverschrikkers in
exotiese kostuums, zoals men die in Le Jockey kan
zien lopen en La Jungle en soortgelijke nachtgelegenheden, leeg en bedroevend, voor provincialen overtuigend alleen. Dan Yack is een avonturier die men
over een paar jaar zal tegenkomen in de étalage van
Au Printemps. En wij kunnen Cendrars overlaten aan
deze industrie, maar als wij avonturiers wensen te
ontmoeten zonder ons te veel te derangeren, grijpen
wij terug naar Stevenson, naar Conrad, desnoods
naar Somerset Maugham.
Het „razende tempo" van Den Doolaard is dat van
Cendrars, en de held van Den Doolaard, de jonge
sportman Robert Day, is razend en onecht met de
razende onechtheid van Dan Yack; dit boek heeft
dezelfde fouten, ofschoon misschien niet dezelfde
kwaliteiten, als de laatste romans van Cendrars. Het
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verhaal heeft iets van een niet al te origineel Amerikaans film-scenario. *) Robert Day, die om een ongelukkige liefde zelfmoord wil plegen, wordt in het
voorbijgaan gered door een daverende zakenman, een
soort film-Lowenstein, die hem voorstelt het grapje
over te doen, maar te zijnen behoeve en op een door
hem te bepalen tijd. Robert Day akcepteert, wanneer
Lowenstein hem drie maanden lang een onbeperkt
krediet wil openen. Lowenstein, erg chic, geeft hem
zes maanden. Dit is het punt van uitgang en het eerste
hoofdstuk. In de daaropvolgende hoofdstukken geeft
Den Doolaard ons zijn konceptie van het Leven.
Want daar gaat het verder om, nietwaar: op wèlke
wijze geniet een modern en sportief jonkman, die
weet dat hij nog maar zes maanden te leven heeft,
van het Moderne Leven? Het razende tempo begint:
wij zouden moeten worden meegesleurd — ik voor
mij heb voortdurend moeten worstelen. Dat het boek
boeiend zou zijn, ik spreek het pertinent tegen. Het
is even brokkelig als geaffekteerd en ik veronderstel
dat iedere lezer, inplaats van te worden meegesleept,
zal moeten worstelen. Met onduidelikheid, met ergerlike hiaten, met getrappel op één plaats, met schooljongens-bluf, met dito naïeveteiten, Het grote, razende leven van de heer Robert Day rolt zich namelik af
in déze décors: bergen, auto's, dancings, en bedden.
Hij leert dan ook vier vrouwtjes kennen, waarvan
niet één het kennen waard is; in werkelikheid is het
trouwens viermaal hetzelfde kreatuur. Dan gaat hij
*) Ik herinner mij bijv. een dergelijk gegeven in een suksesromannetje van een paar jaar geleden: The man from Nowhere, door Victor Bridges.
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naar Lowenstein en zegt hem dat hij zijn belofte
breekt en voor de zelfmoord bedankt. Hij zou begonnen zijn mij te interesseren indien hij de bankier
werkelik had laten zitten. Maar neen — de bankier
houdt op zijn beurt een banaal beschouwinkje over
vrouwen, en Robert Day, overtuigd en sportief,
springt voor hen beiden het water in, overtuigd ook
dat hij „de whisky pur van het leven heeft gedronken". De whisky pur? het is mogelik. Meer dan dat
is het zeker niet geweest.
Evenals bij Cendrars speelt de film Den Doolaard
parten. Niet alleen wat het gegeven betreft, maar ook
in zijn middelen van expressie. Wat Cendrars, filmregisseur, echter ontgaan kon, ik vind het vreemd
dat het Den Doolaard ontging. Den Doolaard heeft
een vorming, een kultuur, die ongetwijfeld superieur
is aan die van Cendrars: iemand, doorkneed in de
Engelse poëzie, had moeten begrijpen dat een boek
altijd op een geheel verschillende wijze leeft en bestaat dan een film. Een voorbeeld: het is ongelooflik,
voor wie er éven op let, hoeveel gezichten en onderdelen van gezichten: lippen, ogen, kinnen, hoeveel
armen en benen ook, en schouders en ruggen, op
deze bladzijden voorkomen. Zelfs indien deze roman
een film-scenario was, dan nog zou Den Doolaard
een schromelik misbruik gemaakt hebben van vergrote détails. Dit is wat ik noemde: het getrappel op
één plaats; dit is -- om tot de sportman te spreken -wat in een boksmatch zou zijn: overbodige bewegingen, boksen voor de galerij, verspilling van krachten
en verlies van punten. In de ronden die Den Doolaard
heeft gevochten tegen de „materie", heeft hij een niet
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in te halen tijd in een soort exhibition-fighting zoek
gebracht. Hij, die deze dingen zoveel beter weet dan
ik, moet weten dat in een film de handeling overwegend is: in iedere film altans die verhalen wil; en
wat het verhalend proza betreft, het enige wat ons
(ieder modernisme ten spijt) hier aangaat: er kan geen
handeling zijn zonder personen, maar één zinsnede,
door een personage uitgesproken, kan ons vollediger
dit personage doen Tien dan drie bladzijden beschrijvingen van zijn blikken, zijn glimlachjes en zijn
schouderbewegingen. Hierin alleen reeds zal het verhalend proza altijd van de film blijven verschillen:
de pantomime-aantekeningen van het film-scenario
zijn wellicht wat dit proza het minst van node heeft;
zij zijn hier niet alleen vermoeiend, maar meestal
ondoeltreffend.
Een andere fout in de techniek van dit boek ligt in
de duidelike hiaten. Een modern schrijver heeft het
recht te werken met raccourci's, met sprongen, met
korte draaien, mits de lijn van zijn verhaal door de
verbeelding van de lezer kan worden voortgezet. Het
is precies hetzelfde als met sommige lijntekeningen.
In deze roman zijn de hiaten echter zo, dat men meer
dan eens de indruk krijgt dat de schrijver niet het
overbodige, maar het moeilike, heeft overgeslagen.
Reeds het opvissen van Robert Day door Lowenstein
gebeurt met een razernij (om het geliefde woord weer
te gebruiken), die allerminst suggestief, die alleen
maar onduidelik is. Men heeft de indruk dat Robert
Day het formaat van een schoothondje kreeg door
het simpele feit van zelfmoord plegen alleen; hij is
verder een druipend stuk parnacht voor den ander, dat hij
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onverschillig achter in de auto dondert. Ik citeer deze zin
omdat hij karakteristiek is ook voor een andere vergissing van Den Doolaard: die van krachtvertoon
aan te zien voor kracht. Het is niet voldoende met
de deuren te smijten, om te doen geloven aan een
grote ontembaarheid. Men denke aan deze anekdote
betreffende Napoleon en Talma. Talma had brullend
als een leeuw de een of andere klassieke held gespeeld.
Het publiek, dit moet erbij gezegd worden, had uitbundig geklapt. Onmiddellik na de voorstelling liet
de keizer de grote tragediant in zijn loge roepen. —
Talma, zei hij rustig, je veux la lune. -- Sire! c'est
impossible! — Terwijl hij hem recht in de ogen keek,
maar zijn stem nog wat liet dalen, zei Napoleon,
woord voor woord uitsprekend: -- Je le veux. —
Talma begreep en speelde de volgende avond dezelfde klassieke held, maar zonder rauwe keel. Hoe
weinig Talma ook met de film heeft uit te staan, hier
is een principe waarvan Den Doolaard had kunnen
profiteren.
Nogmaals: hij is jong, vol temperament, en vol
schrijversgaven. Het zal hem misschien gelukken in
een andere roman „het razende tempo van deze tijd"
vast te leggen, wanneer hem dat absoluut nodig lijkt,
met meer harmonie en minder gerammel, met meer
werkelike kracht en minder potigdoenerij, met meer
levenskennis en minder jongensovermoed. Tussen
Hyperion en Cendrars kan gemakkelik een stijl liggen, die essentieel de persoonlikheid van Den Doolaard uitdrukt. Want ondanks al het gepraat over gemeenschapskunst, enz. kent men door een boek,
door al de personen van een boek, in laatste instantie
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alleen de schrijver. Ook al had Den Doolaard zijn balladen niet geschreven, ik zou geloven dat hij in wezen geheel anders, of altans oneindig belangrijker is,
dan zijn whisky-pur-drinker Robert Day. Robert
Day trouwens is, evenmin als één der andere figuren
in dit boek, een mens: hij is een reklame voor een
zekere mentaliteit, een Chinese schim die voor vitalist speelt; indien hij in werkelijkheid bestaan had, zou
hij zijn geweest: een zeer onbeduidende, zij het gespierde knaap, die hysteriese hipjes voor vrouwen
aanziet en whisky-pur voor een supreme likeur, en
die, ware hij niet in zee gesprongen, het volgende
zou verkondigen tot de ontstelde burgerliên: „Hier
zit de man die door het Leven rent als een race-auto,
die danst en drinkt als een motorboot en ski-springt
als een aeroplaan, die praat als een cocktail-shaker en
de liefde beoefent als een machinegeweer."

4
AEN DEN HEERE J. W. F. WERUMEUS BUNING

nae lering van SEd.'s Rapport betreffende het
Jongh-Nederlandtsch Dichterlyck, Jaer-boeck, EKTS
en van SEd.'s vaersen in dat selfde Jaer-boeck,.
Voor-vechter van 't Verleen, die ons de rijpe schooven
Staeg voor-hangt van een Roem, bestendicht door de Dueght,
En met een streng beraedt wijst van het pad der Jueght

De valsche uytheemsche Const, die onse rust sou rooven,
Nattier en Nederlandt moeten U eewich boven,
Chi, die tot ons behout en onghemeyne vrueght
1SG

Weer oorsaeck waart soo DIT elck Nederlander huegt:
Gheen Mof, Franzoys, o f Brit, gaet Neerlandts Roem te booven!
Wat! sou de Gouden Eew niet onse Jueght vergulden?
Souden wij cent Verleen niet quyten onse schulden?
Ons voeden met een Dueght, die noyt ten eynden raeckt?
Wees Ghij ons Voor-beelt dan, die in soo schraele tijden,
Het gantsche MUYDERSLOT doet in Uw broeck sackgliden,
Ent stoer skelet van VONDEL tot Uw stock paerdt maecit.
*
**

N. A. DONKERSLOOT, Direkteur
van het Critisch Bulletin. (D.G. W., Maart ' 30).

OPEN BRIEF AAN DR.

Weledelzeergeleerde Heer,
Sedert de oprichting van uw Critisch Bulletin weet
ik niemand tot wie ik mij, met meer kans op een
bevoegd antwoord, zou kunnen wenden met de volgende vragen, die mij branden, dan tot u.
Ik behoor, zullen wij aannemen, tot het publiek
dat door u niet wordt veracht. Ik ben een van die
anonymi, zullen wij zeggen, wie u gaarne — of niet
ongaarne — de weg wijst. En zie, in dezelfde Gulden
Winkel waarin u zich, tot lering van de heer Greshoff,
over uw juiste houding uitspreekt, staan enige dingen
die mijn aandacht troffen en die tot kwellende problemen voor mij geworden zijn.
De heer Greshoff, nietwaar, is voor u geen kritikus.
U zoudt hem, wil mij voorkomen, niet gaarne rekeI57

nen tot de deskundigen die voor u schrijven in uw

Critisch Bulletin. De heer Greshoff is geen kritikus en
geen schrijver van bulletins, maar een verachter van
het publiek en een schrijver van boutades. Ik volg
uw redenering en zeg: „Het zij zo; amen".
De heer Mr. P. H. Ritter Jr. daarentegen is voor
u niet alleen een kritikus, maar een kritikus bij uitnemendheid; immers, indien ik mij niet vergis, kwam
zijn naam onder uw pen, lang vóór er nog van een
Critisch Bulletin sprake was, en toen u, hoeveel meer
gekondenseerd, een soort diktatuur van niet meer
dan v f bevoegde kritici voor Nederland wenste: de
heren Coster, Ritter, Nijhoff, Marsman, en, was het
het niet? mevrouw Top Naeff. -- Ik mag misschien
aannemen dat uw zienswijze inzake de kritiese bevoegdheid van de heer Ritter tot dusver niet gewijzigd werd, en dat de heer Ritter dus is: een niet-verachter van het publiek en een wèl-schrijver van bulleenz."
zijzo,
, enz
tins. En
nik zeg wederom: „ Het zij
Nu lees ik echter — ik, die weinig tijdschriften
lees -- in éénzelfde nummer van D.G.V. de heren
Greshoff en Ritter, de eerste in de onsympatieke rol
van mopperaar, waarin hij, sedert enige tijd, zich
schijnt te vermeien, de twede in de sympatieke rol
van herdenker, i.c. van de onlangs overleden heer
Just Havelaar.
De heer Greshoff moppert over de onvoldoende
vertegenwoordiging der Nederlandse letteren te Parijs
door mevrouw Van Ammers-Kiiller. Hij acht die
dame ongeschikt om de Nederlandse letteren, daar of
elders, te vertegenwoordigen; hij vindt haar talenten
daarvoor te middelmatig, en kortom, haar bevoegd158

heil alleszins betwijfelbaar; hij karakteriseert haar, in
het vuur van zijn boutade, aldus: Een nette, banale

burgerdame — literair gesproten — die een beetje slonzig
maar niet geheel onhandig met de pen omgaat. En deze
formule lijkt mij, eerlik gezegd, treffend juist. Het is
een van die formules, wil mij voorkomen, die een
grote bladzij de kritiek overbodig maken, en, als men
naar het tempo van sommige kritici ziet, zelfs een
tiental bladzij den. Het is, voor zover ik weet, precies
en volledig wat de bloem van de Nederlandse lezende
natie en van de Nederlandse schrijvende dito over de
schrijfster van De Opstandigen denkt. De heer Greshoff, schrijver van boutades, heeft dus zo maar, langs
zijn neus weg, aan het door hem verachte publiek,
een grote, een uit het hoofd te leren waarheid verkondigd. Zo altans komt mij voor. Ik zou nu, mede
tot lering van dit publiek, van u willen vernemen,
wat u — zelfs publiekelik — van deze aangelegenheid
denkt.
In het In Memoriam van de heer Just Havelaar door
de heer Ritter daarentegen, lees ik, terwijl het onmiskenbaar 's heren Ritters bedoeling is, de heer
Havelaar met voegzame literaire vriendelikheid en
soortgelijke achting te herdenken, de volgende karakterisering:
H# (Havelaar) vertegenwoordigde het zoeken en tasten

naar nieuwe zekerheden van heel onze intellectueele en halfintellectueele burger/, die geenerlei systematisch houvast
vond na Bolland's dood. Waaruit ik versta — en ik verzoek u weer mij, uit hoofde uwer bevoegdheid, terecht te wijzen indien ik mij mocht hebben vergist:
Hij was een uitnemend (immers: representatief)
1S9

specimen van de kleurlooze goêgemeente die altijd
kauwen moet op de waarheden welke een ander
vindt, en die ophoudt met denken en verslagen in het
rond loopt, zodra degeen die voor hen dacht, de
betrouwbare fournisseur van hun waarheden, het
denkend hoofd heeft neergelegd.
Ik versta er dat uit: maar, bedenkend dat voor de
heer Ritter en mij de betekenis van sommige woorden
gans anders kan zijn, lees ik het artikel over, en stuit
nu, voor de twede maal, op deze passage over twee
feiten die (de heer Ritter) ontstelden: de Xritie/ , van Bloem,
en ... (u gelieve te letten op die puntjes, die het
adembeklemmende moeten weergeven van de konstatering), lort daarna: Havelaar's dood.
Een insinuatie dus, maar die door de heer Ritter,
gegeven de ernst van het ogenblik, zonder schroom
wordt uitgewerkt. Hij vervolgt:

Dat Bloem zijn ponjaard dreef in Havelaar's hart, het
getuigt voor Havelaar's invloed en beteekenis. Alleen een
leider, (enz.) wettigt den strijd en den smaad van zult, een
aanval. En nu is Havelaar ineengezonken, met een bloedende
wonde, hij, de zachte, (enz.) hij is geveld, in een overval, die
zijn verzwakkende krachten niet meer konden pareeren.
In deze zin wordt, ook als men (zoals ik) geneigd
is, de ponjaard van Bloem en zelfs het hart van Havelaar figuurlik op te vatten, ten slotte niets meer of
minder verkondigd dan dat de heer Bloem — zij het
met een figuurlike ponjaard — de heer Havelaar —
zij het figuurlik bloedend uit een figuurlike wonde —
toch lijflik heeft vermoord. En deze onjuistheid, dit
geniepige overlopen van een onsmakelike insinuatie
tot een melodramaties beeld en van een melodramai 6o

ties beeld tot een sinistere onwaarheid, dit, Weledelzeergeleerde Heer, is volgens mij of ignobel of
stompzinnig, en stempelt een kritikus tot hoogst onbetrouwbaar of tot hoogst onbevoegd. Ik verzoek u
wederom uit hoofde van — zie boven, mij in deze
netelige aangelegenheid, die mij van het publieke nut
van boutaden-schrijvers dreigt te overtuigen en van
de — zelfs publieke — minderwaardigheid van uitnemende bulletin-schrijvers, mij in deze pijnlike ure,
zegge ik, te willen sterken door een publiek woord
van partikuliere voorlichting.
Geloof mij, Weledelzeergeleerde Heer, tot wederdienst bereid.

5
Gistoux, 26 Mei.
Het interview van Dec. verleden jaar is eindelik
in D. G. W. verschenen; vandaag ontvang ik van V.
zijn kommentaar erop: „het laat zich met plezier
lezen voor wie er mijn querulante toon in terughoort;
er had boven moeten staan: Mes Haines, maar ik heb,
voor zijn gevoel, te weinig over mijn eigen houding
gesproken, te weinig in het algemeen ook over het
nieuwere proza". Je uitvoerige brief aan mij over Valéry-

Mallarmé Stendhal is belangrijker dan dit heele gesprek,
schrijft hij. Daar ik het interview in deze cahiers
opneem, kan die brief, of kunnen die passages uit
twee brieven, meen ik, hier misschien ook nog bij,
met de antwoorden van V., die een van de eerste
Valéry-vereerders in Holland was (en is). Ik vraag
hem die brieven terug, om nader te bekijken.
161

IJuni.

De diskussie lijkt mij inderdaad niet onaardig. Hier
is ze.
Ik aan V.:
„ ... Heb je Variété II ontvangen, dat ik je zond?
Ik las daarin, met klimmend misnoegen, het lange
stuk over Stendhal. Het was voor mij, éénmaal te
meer, de bevestiging dat intelligentie-alleen altijd te
kort schiet. Het is gek: Valéry wil Stendhal best
roemen, houdt zelfs van hem, op zijn manier, zegt
voortdurend juiste dingen en waarschijnlik niet één
domheid, en toch leg je het stuk na lezing geheel
onbevredigd opzij met het gevoel: „Is dat nu alles?"
Er ontbreekt iets aan, en iets essentieels — het is als
met de meeste verzen van Valéry, men stelt zich
tevreden en laat zich wiegen door de charme van het
vernuft, tot men merkt dat de schok waarop men
voortdurend wachtte, ten enemale is weggebleven.
En wat hièr ontbreekt (dat is het erge), ontbreekt
niet aan Stendhal, maar aan Valéry. — Valéry is
voor mij wel het beste voorbeeld van de man die
een te groot gewicht hecht aan de superioriteit van
de geest. „Stendhal, grand-homme, bijgevolg dikwels ridikuul (want alle grote mannen zitten, van nog
groter hoogte beschouwd, vol ridikule „persoonlikheidjes"), Mallarmé, homme incommensurable". Altijd weer zuiver vanuit het standpunt intelligentie,
geest. Met het hart, het gevoel, met dat onbepaalbare
en nooit te analyserene dat onze zuiverste menselikheid vormt, is Mallarmé (voor wie ik toch veel voel)
een beetje sneller nagemeten, gewogen en geklasseerd, dan Stendhal. De grote intelligentie met hele
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kleine genitaliën die een Coup de Dés in elkaar zet.
De Mèns die nodig is, en met welk een intelligentie
op de koop toe, om niet alleen een Julien Sorel,
een Fabrice te maken, maar een Armance, een San
Severina, een Mme. de Rênal. En als je een bewijs
wilt, dat al de intelligente stellingen van x Valéry's
bijeen, als een schaakspel dat je gewoon van tafel
schuift, ondersteboven gooit, lees dan, op je dooie
gemak, met àl je intelligentie, maar ook met al je
andere geesteseigenschappen, Ernestine van Stendhal
en Agnès van Valéry, onder de initialen C. K. (ik
sprak je hiervan) in de N.R.F. verschenen.*) Dan
weet je voor eens en voor goed wat Stendhal heeft
en wat Valéry mankeert, en wat aan de Stendhal
van Valéry mankeert."
V. aan mij:
„ ... I/ had nog geen tijd voor Var. II, maar ongezien
protesteer ik verwoed tegen je aanval op Valéry. Hij mist
geen hart en is niet „alleen intellectueel", — vooral niet in
zijn verzen. I/ zeg niets tegen Stendhal; i/ heb Ernestine
hier niet bij de hand en vind Agnès wel wat slap en middelmatig. Maar dergelijke vergelijkingen bewijzen nooit iets.
(Is de toeschrijving aan Valéry misschien niet apocrief?)
Eupalinos, la Danse, Vinci zijn toch prachtig — om
van Teste niet te spreken, — en voor alles de verzen,
waarover we het wel nooit eens zullen worden... Jijverwart
hart en voortplantings-organen. Het is teer onrechtvaardig
Stendhal, als maker van zooveel onvergetel jj levende figuren,
Sorel en de rest, uit te spelen tegenover lyrici, wier kracht
*) Zie de Nouvelle Revue Fran caise van 1 Februari 1927.
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uiteraard elders ligt. Faut pas confondre: viriliteit, is
inderdaad voorwaarde tot alle kunst, maar geen maatstaf,
daar ze ook bij slagersgezellen aangetroffen wordt. Jo n)
toevallig (psychologisch meer nog dan litterair) groote verwantschap met den ook door mij bewonderden complexenzware erotomaan Stendhal, doet je stelling nemen tegen
Valéry's antithese Stendhal-Mallarmé, die i' eveneens als
vergelijking voorloopig — zonder Var. II te kennen —
f out vind, hoewel Mallarmé mij natuurl jlc nader staat."
Ik aan V.:
„ ... Wat je van de vergelijking Stendhal-Mallarmé zegt, is in hoofdzaak volkomen juist. Maar ik houd
van „confondre"; d.w.z. van ongelijksoortige waarden tegen elkaar uitspelen. De vergelijking was dan
ook niet van Valéry, die natuurlijk te zeer doorkneed
is in la méthode om zich aan zoiets te vergalopperen,
maar van mij. Dit neemt niet weg, dat in de geest
van Valéry, de vergelijking bestaat, en dat hij inderdaad zegt: „grand homme, ridicule", of iets dergelijks, bij Stendhal, en dénkt aan Mallarmé, wanneer
hij er de „homme incommensurable" bij haalt. Mijn
stukje werd mij ingegeven bij de ontdekking van
dat gemis, waarover ik je schreef, in die zo intelligente, zo uitsluitend-intelligente beschouwing van
Valéry over Stendhal. En toen kwam vanzelf — als
illustratie — bij mij op, de vergelijking tussen Ernestine en Agnès. (De toeschrijving aan Valéry is
absoluut niet apokrief, je kunt hem er gerust over
schrijven; na je artikel over hem in de Hommage zal
hij je deze kleine bekentenis wel willen doen.) — Wat
ik zo potsierlik vind in Agnès, is de pretentie een
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essentieel jongemeisjes-probleem op te lossen door
middel van de matematika. Depuis que les mathématiques lui ont réussi dans la poésie, M. Valéry a
du se dire: „Pourquoi ne pas les appliquer aux jeunes
filles?" (et, en se pourléchant quelque peu les babines:
„C'est encore de la poésie", pensa-t-il). Lees Ernestine.
De vergelijking gaat hier gehéél op, omdat dit verhaal voor Stendhal de intelligente illustratie was van
enige teorieën uit De l'Amour. Wat ik je dus wou
„bewijzen", is de superioriteit van de minst-metodiese metode. Oef . . .
Wat de viriliteits-kwestie betreft: die van slagersjongens is toch van een enigszins ander soort. De
door mij bedoelde is en blijft een aanhangsel van het
verstand. Ik eis de grootste intelligentie op, ook voor
Stendhal! Het is de intelligentie, die weinig viriels
heeft bij Valéry; alleen maar een overmaat van voelhorens, en dit hele arsenaal beheerst en bestuurd
door la Méthode. Voor Mallarmé voel ik veel meer
dan voor Valéry, als dichter wel te verstaan. Het proza
van Mallarmé werkt eenvoudigweg op mijn lachspieren: het is tè gewild, tè uit-en-weer-in-elkaargedraaid, het is het petit-nègre geworden van het
Hogere Proza! Wil men klassiek, mooi, sierlik schrijven, goed — dan krijgen we, voor Frankrijk bijv.
Pierre Louys, voor Engeland bijv. Walter Pater.
Daar geef ik mij direkt gewonnen; en dit is allebei,
zover als het maar enigszins kan, verwijderd van
Stendhal. Maar Mallarmé's proza is tout simplement
grotesque pour avoir voulu être trop bien. Het is
tenslotte precies even verkeerd als het geminaudeer
van een dame die op die manier meent erg mooi te
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spreken. Er is toch èrgens een grens? (du sublime
au ridicule ...) Het proza van Valéry vind ik voortreffelik; hij zegt altans precies wat hij wil en is bijna
altijd (niet altijd!) onderhoudend. Maar leg jij mij nu
maar uit wat er ontbreekt aan zijn stuk over Stendhal — zonder verdere beschouwing van aanhangsels. Dat hij prachtige stukken geschreven heeft:
Vinci, Teste, is je toegegeven; maar komt dit niet
omdat hij zich daar niet waagde aan iets dat buiten
het gebied lag van zijn speciaal vernuft? -- Ik herinner mij nu opeens nog een ander stuk, waarbij ik
een grimas heb gemaakt van teleurgestelde verwachting, n.l. dat in de eerste Variété over de Eureka van
Poe. Dat vond ik vierkant beroerd. Jij? En Poe (en
in Poe misschien vooral Eureka) is een onderwerp
dat Valéry toch bizonder „liggen" moet? je kent de
prachtige frase van Valéry over hem: Poe est le Beul
artiste qui ne s'est jamais trompé. Ik kan mij deze uiterste waardering van Valéry voor Poe gemakkelik
indenken: een waardering die hij trouwens met zijn
grote model Mallarmé deelt. En let nu weer hierop:
naarmate de „metode" minder natuurlik, d.w.z. aangeboren, vanzelfsprekend is, wordt het resultaat geringer. Dit in tegenstelling met het idee van V., dat
de grootste waarden, of altans alles waar het voor
hem op aankomt, verworven kunnen -- neen, mo èten
worden. Juist vanuit een standpunt van zuivere intelligentie gesproken, zou men duizendmaal moeten
zeggen: Neen! Ik heb hier werkelik meer vertrouwen
in van die oude waarheden als: „Ne forCons point
notre talent" en „Schoenmaker, hou je bij je leest".
— Poe is, als kunstenaar, van een véél groter „on66

feilbaarheid" dan Valéry, omdat die „onfeilbaarheid"
hem aangeboren was. Ik ken inderdaad niemand bij
wie de scheppingsdaad zozeer vergezeld gaat van het
analyserend vernuft, zozeer bevorderd wordt door de
intelligentie, als Poe. Maar men krijgt bij hem nooit
de indruk dat de matematikus de dichter op ziin
knoken tikt, en de volgorde is dan ook déze: Poe,
Mallarmé, Valéry — niettegenstaande la Méthode,
die eisen zou: Valéry, Mallarmé, Poe".
Slotwoord van V.:
„ ... I1 ben het met je eens dat de „methode" aangeboren

j

dat bij Valéry dan ook
moet zijn, maar volgens mij is
niet minder dan bij Poe, en Valéry's praten over de waarden
die verworven moeten worden is m.i. alleen te beschouwen
als een reactie op de métier-looze slapheid, die zoo vaak
technisch-expressieve impotentie met mystiekerig gezwam
over „inspiratie" wil maskeeren. We zijn het dus au , fond
vrijwel eens, en verschillen voornamelik in den graad onzer
appreciatie, vergeljkenderw s, van Poe-Mallarmé- Valéry."
Zo worden verstandige mensen het immers altijd
eens! Vandaag, bij het overlezen van dit alles, wil het
mij voorkomen dat ons meningsverschil vnl. betreft:
de graad van wat, in een kunstenaar (Stendhal zozeer
als Poe) „aangeboren" en wat „verworven", moet zijn.
De rest is weer niets anders dan een partij kiezen
met het gevoel, het eenvoudige, eerlike „vriend of
vijand," waaraan alle kritiek onderhevig blijft.
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N WOORD
Voor dit twede deel van mijn Cahiers geldt eigenlik
precies hetzelfde als voor het eerste; ten z# het voor of
tegen hier misschien met nog meer klem werd uitgesproken
dan daar. Juist omdat ik geen enkele mening ten slotte als
doorslaggevend kan beschouwen, juist omdat iedere uitspraak ijch tenslotte richt tot het gevoel, heb ik mij meer
en meer erop toegelegd duidelik te spreken, meer en meer
verwijderd van het fluisteren over alle onderwerpen heen,
met gesloten ogen starend naar een wijsheid, die even voos
en verraderlik blijft als de drie symbolen (anker, kruis
en hart) welke men aan zijn horlogeketting hangt. Ik
geloof — en alles wordt in laatste instantie weer een
kwestie van geloof — voor het ogenblik aan dée waarheid:
dat men o f duidelik spreken moet of volkomen zwijgen.
I -iij j zijn soms zover gekomen dat wij, op monosyllaben
IFreagerend, elkanders gedachtegangen volkomen weten aan te
te vullen, toe te laten, in één woord: te verstaan. Maar dit
is voor het verstand alleen. Het gevoel, het temperament
spreken anders. Dezelfde aterling die wij, na één blik o p
zijn herediteit, met het verstand vrjspraken, trapt het
met wellust in een beerput; dezelfde man die wij verstandelik
geenszins bewonderden, drukt het met één ruk aan het
hart. De bijna redeloze gloed van vriendschap of van haat
juist 4 taken die „des geestes" zijn, is wellicht ons
kostbaarste erfdeel, in een tijd waarin analyse en kultuur
om de voorrang strijden of om de diktatuur. Hierin wellicht
rijn wij nog primitieven; ook wanneer onze afkeer zich
uit in de meest welopgevoede, koelste onverschilligheid. De
wérkelik onverschillige — evenals de wérkelik w yze —
zwijgt.
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Als men bedenkt dat er landen zijn, waar hele volkstammen nog leven, niet zonder poëzie maar volmaakt
zonder literatuur; en dat alle mensen, niet één uitgezonderd,
enige dingen met elkaar gemeen hebben (behalve geboren
worden en sterven) die geen beschaving, geen analyse, geen
intelligentie ooit grondig genoeg zullen vervormen ... Laat
ons kleur bekennen. De vereerders van Kowokawa, god
van zee, regen en wind, zijn op dit ogenblik genadeloos in
strijd met de aanbidders van Lawaloewoe, god van ton,
en vruchtbare aarde. De priesters van beide sekten eten
elkaar over en weer op, onder verrukkingen zo groot, dat
zij niet dan als mysties kunnen worden geklasseerd.
Oktober 1930.
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