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[Tweede jaargang, N . 1]
DR. Dumay verliest...
voor A.F.

Eerste hoofdstuk
Het was behaaglijk in de klas; buiten de zon, die voorbij, gelukkig niet in het lokaal
scheen, binnen schriftelijk werk, lichte zuchten van schrijvende wezens, die hun pen
niet goed vasthouden en zich al werkende vervelen. Een enkele maal vroeg iemand
iets, om iets te vragen. In de verte sloeg de torenklok. Twintig minuten voorbij,
constateerde Dumay tevreden, hoewel de aangename temperatuur van de omgeving
hem eigenlijk niet naar andere dingen deed verlangen. Over een half uur zou het tijd
zijn om koffie te gaan drinken, zonder haast; er volgde een vrije middag.
Hij liep met over de borst gekruiste armen heen en weer en telde zijn passen. Niet
om het tellen, maar omdat hij zich daaraan gewend had; ondertusschen hield hij de
jongens, die verdachte bewegingen maakten, in het oog. Bij het open raam gekomen
zag hij naar buiten. Over het plein, waaraan het gymnasium gebouwd was, bewogen
zich hier en daar menschen; de lucht was scherp, de menschen waren duidelijk als
op de schilderijen van de primitieven; een werkman schoor het plantsoen kaal; zijn
pet had hij op een paaltje gehangen. Het is een amusante tijd, de lente; de leeraren
beginnen het land te krijgen, maar de groote vacantie is in het zicht, daarover spreken
zij met warmte in hun stem. Zij leven op de vacanties, zij weten precies: over zooveel
weken en zooveel dagen, dan is het zoover, dan trekken we de deur achter ons dicht
voor zooveel weken en zooveel dagen, en pas dan en dan, 's morgens zòò laat, moeten
we weer vroeg opstaan en elkaar een hand geven en vragen, waar we alzoo geweest
zijn, of we ook zulk beroerd weer hebben gehad, en zeggen, dat er weer een nieuwe
cursus begint.
Dumay voelde neiging om een klein sprongetje te ma-
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ken, een heel klein sprongetje, meer niet; maar hij liet het na, voor zijn prestige, en
hervatte zijn teloefening. Vijf passen tot den bordewisscher. Toen bedacht hij, dat
Marie dien midag kwam theedrinken. Marie was slank en geestig, maar dat was zij
nu al drie jaar lang, en zij kwam, onafwendbaar; het was trouwens gezellig, dat zij
kwam. Echt iemand, om Marie te heeten; niet Maria, of Mary, maar Marie; een
magere, lange naam, niet zoo lang als Margriet weliswaar, maar langer dan Maria
en minder mollig dan Mary.... Nog achttien thema's te corrigeeren over de trappen
van vergelijking. Komaan, dat moest nu dan maar gebeuren, anders was de rust bij
de middagsigaar weg. Dumay zocht de papieren in zijn tasch en haalde zijn potlood
uit zijn vestjeszak; een gewoon potlood, hij corrigeerde nooit met rood potlood. De
punt van roode potlooden wordt in een minimum van tijd stomp.
Bonus, melior, optimus. Malus, peior, pessimus. Het potlood vloog over het papier;
het was getraind. Dumay kon aan drie andere dingen, en met groote nauwkeurigheid,
denken, terwijl hij thema's corrigeerde; en toch liet hij betrekkelijk weinig fouten
passeeren. Men is niet voor niets acht jaar docent in de oude talen. Zijn rug half naar
de klas toe, tegen het tafeltje aan leunend, zooals het zijn gewoonte was, in een
houding, die hem gelegenheid gaf, zich plotseling om te draaien, wanneer hij zwendel
vermoedde, stond Dumay te streepen, met een kleine, felle attentie in wolken van
verstrooidheid. Als het heel erg was, teekende hij aan: sic! of hm!, een enkele maal
verbeterde hij een stommiteit in een vlaag van ijver: bonior... sic!!... melior s.v.p.!
De behaaglijke stemming bleef voortduren. Een alleraardigst stel jongens, deze vijfde
klas! Ambitieus, geen brave hendrikken, maar geïnteresseerd. Afgezien dan van dat
misproduct op de achterste bank...
Een oogenblik speurde Dumay argwanend naar het misproduct. Het zat ingespannen
te werken, terwijl de tong over de dikke lippen veegde. Schijnheilige bliksem; als je
hem in een zwembroekje op de Mookerhei zet, spiekt hij
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nog, had een collega gezegd. En dat moet dominee worden!... Malus, peior, pessimus...
magnus, maior, maximus... Chez Maxim's. Max Donner. Hoe zou het met Max
Donner gaan? Hij moet nu al twee jaar getrouwd zijn... Wat een heerlijke zon... Twee
jaar. Dus al negen jaar geleden, dat hij afstudeerde. Max Donner, de eeuwige student...
Plotseling schokte een alarmsignaal door de vaagheden in Dumay's hoofd. Hij had
een lichte klap op zijn achterste gevoeld. Een nauwelijks merkbare klap, maar een
klap.
Hij stond, met het jachthonden-instinct van zijn vak, al recht voor de klas. Niemand
scheen iets gemerkt te hebben; er was geen glimlachje te zien, ook het misproduct
zat nog met zijn tong uit de mond te zweeten. Dumay loerde rond en overlegde,
combineerde, concludeerde; er was maar één mogelijkheid. Toen zond hij zijn
ongenadigsten blik naar den nieuwen indischen jongen op de eerste bank en zei koel:
‘Jij wilt wel even wachten, voor je naar huis gaat?’
Een zenuwachtige grijns schoot over het bruine gezicht, om dadelijk weer terug
te zakken in doffe betrokkenheid.
‘Ja, meneer!’
De klas, die even, niet- en half-begrijpend, had meegeleefd, gefluisterde
telegrammen had gewisseld, boog zich weer over het werk. Het misproduct bewoog
nog na, en trachtte contact te krijgen met zijn buurman, tot Dumay met een scherpe
vermaning tusschenbeide kwam.
Te heftig, dacht hij zelf. Hij nam weer een papier van den stapel en hervatte de
correctie. Parvus, minor, minimus. Maar telkens dwaalde zijn aandacht af naar het
onverklaarbare feit. Hij voelde zijn achterste als een uitdaging, als een afzonderlijkheid
aan zijn lichaam. Wat kon dien jongen in vredesnaam bewogen hebben, om...
Toen de bel ging, zat hij nog te suffen over hetzelfde parvus, minor, minimus. Hij
nam de proefwerken in ontvangst en voelde zijn achterste.
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Jean Wood, de Indischman met het zonderlinge namencomplex, bleef loom in zijn
bank wachten tot Dumay terug zou komen. Hij peinsde over een tooneelstukje, waarin
hij een klein rolletje zou moeten vervullen: een oom uit Indië. Ze hadden hem
gevraagd, of hij het wilde doen en hij had ja gezegd, omdat ze thuis gezegd hadden:
‘Zoo kom je er tenminste in!’ Hij had nooit tooneel gespeeld en begreep, dat hij om
zijn rare uitspraak uitgenoodigd was. De uitnoodiging was drie dagen oud; alle denken
eraan had hij totnogtoe geweerd, zoo beklemde de zaak hem; maar nu dacht hij
machinaal aan niets anders, om maar niet te denken aan dat geval van daareven. Een
oom dus, met een snor, en een wit vest, en daaronder een buik van een kussen; hij
moest het nichtje een zoen geven; zoent haar vaderlijk, stond er in het boekje.
In de leeraarskamer vertelde Dumay het geval aan de Lat en de Populaire. Hij
vertelde het, om ook eens een anecdote te vertellen. Iets in de lucht van de
leeraarskamer dreef hem altijd tot het vertellen van dingen, die hij geheim had willen
houden: men babbelde er tegen elkaar op, om vooral niet als hoogmoedig te worden
beschouwd. De Lat en de Populaire hadden buitensporig pleizier, omdat het grapje
hun niet overkomen was.
‘Ik zou hem maar eens goed op zijn donder komen,’ zei de Lat uit zijn vroolijkheid
stappend plotseling zuur; ‘als je dàt tolereert...’ Hij kon slecht orde houden en was
van meening, dat de tegenwoordige jeugd tuchteloos begon te worden.
De Populaire lachte vet uit zijn te wijde boord. Die boord was een mirakel; men
kon er diep inkijken en constateeren, dat de Populaire zich zelden verschoonde. De
Populaire was vrijgezel.
‘Och’, zei hij toegeeflijk, ‘die jongen is hier pas, hij zal nog wat zenuwachtig zijn!
Je mot die dingen niet te zwààr opnemen!’ De Populaire was populair; hij kon zich
eenige luxe permitteeren.
‘We zullen wel zien,’ zei Dumay vaag. ‘Bonjour, heeren!’ Hij had er weer eens
spijt van, dat hij iets verteld
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had, maar waarom eigenlijk, wist hij niet. Hij kende dat, het onberedeneerbare
verradersgevoel...
Jean Wood dacht er juist over na, dat hij nog nooit een blank meisje gezoend had,
en hoe hij dat zou aanleggen, en nog wel met een snor, toen hij Dumay in de deur
zag verschijnen. Hij heeft een snorretje net als Charlie Chaplin, maar hij is veel
langer, ging het nog door zijn hoofd; toen ploften zijn gedachten in elkaar: hij wachtte.
Dumay ging op de bank naast hem zitten, keek op de punten van zijn molières,
daarna op zijn horloge; dat was de gewone volgorde. Toen stak hij één van zijn lange
sigaretten op. Er was in dat alles eens veel comedie geweest, acht jaar geleden. Hij
scheen Jean Wood vergeten te zijn; ook dat was eens comedie.
‘Zoo, Wood...’, zei hij eindelijk, zonder eenige richting.
De jongen wachtte. Van den beginne af was hij bang geweest voor Dumay's ironie
en hij had geprobeerd, hem uit den weg te blijven. Hij voelde zich zoo zwak, dat
iedere ironische opmerking hem een ontkleedpartij leek. Bij het lezen van Tacitus
had Dumay hem laatst met Nero vergeleken, en de klas had zich geweldig geamuseerd;
daar was hij den heelen dag niet van opgekomen.
Opeens scheen Dumay wakker te worden. Zijn stem klonk scherp:
‘Zeg, waarde heer, zou je nu eindelijk het woord eens willen nemen? Of moet ik
de conversatie soms leiden?’
Jean Wood zweeg. Hij had geen plan om het woord te nemen. Hij was heel
ongelukkig.
‘Je zou me een groot genoegen doen, amice, door met je motieven voor den draad
te komen! Vertel op, zit er niet zoo tragisch bij! Straks had je toch zin voor humor,
nietwaar?’
Als gewoonlijk begon Dumay pleizier in zijn eigen woorden te krijgen; de
toneelspeler in hem ontwaakte, de jacht op knaleffecten zette in. Hij zag den jongen
met zijn zakdoek futselen.
‘Aha, ik zie het al! De kudde is er niet, om den held
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toe te juichen; meneer is alleen en dus laat de humor hem in den steek! Jawel, het
oude liedje!’
Jean Wood zweette. Als de Populaire hem dat gezegd had, zou hij er niet om
gegeven hebben, maar nu... Hij begon te stotteren:
‘Eh... ik... eh...’
Dumay fixeerde hem onbarmhartig. Hij was op dit oogenblik geen leeraar, maar
inquisiteur of dierentemmer, sportsman.
‘Komaan, heer Wood, waar blijft de biecht?’
In de hersens van Jean Wood werd het nog doffer en brijïger. Zijn oogen kleefden
aan Dumay's zwarte snorretje; hij dacht plotseling aan een kokosnoot, die hij lang
geleden van een tafel had genomen; er liep een straaltje klank uit zijn mond:
‘Ja meneer... u... eh... u stond daar zoo... verleidelijk!’
Hij had het gezegd, terwijl hij aan den kokosnoot dacht; er was geen reparatie
mogelijk; maar al hadden ze hem op het oogenblik zelf gevild, hij zou niet hebben
kunnen zeggen, waarom hij den leeraar met zijn vlakke hand op het achterste had
geslagen! Er was iets over hem gekomen, toen hij dat achterste op een paar decimeter
afstand had gezien, en hij had zijn hand wel moéten opheffen. Nu zat hij er leelijk
in. Hij wachtte en wist het weer al te goed: ik kom maar uit Indië, hij zal me dadelijk
ongenadig op het potje zetten.
Maar tot zijn verbazing bleef het stil. Terwijl hij strak voor zich uit op de bank
staarde, telde hij in zichzelf tot tien. Het was nog stil. Toen waagde hij het, schuins
onder zijn oogleden, naar Dumay te kijken. Die scheen hem volkomen vergeten te
zijn; hij staarde uit het raam en blies zorgvuldig de rook van zijn sigaret in kringetjes
uit.
Een rare vent toch, dacht Jean Wood; maar hij voelde zijn moed groeien. Voor
zwijgende menschen was hij minder bang dan voor sprekende. Hij begon weer over
zijn rol te peinzen, en over het moeilijke zoenen. Misschien was het niet noodig, dat
het bij de repetities echt gebeurde...
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Plotseling bewoog Dumay. Het was, alsof hij wakker werd. Jean Wood hoorde hem
zeggen:
‘Ik zou maar gaan, Wood... Het is eigenlijk te gek om lang over te praten... Maar
houd je handen voortaan thuis, als je weer eens in de verleiding komt, dat kan nooit
kwaad...’
Het klonk nog droomachtig; zoo nevelig was Dumay gewoonlijk niet. Jean Wood
voelde zich oneindig dankbaar, greep zijn tasch en wilde zich ijlings uit de voeten
maken.
Hij was al bij de deur, toen Dumay hem terugriep.
Alle vervlogen angsten sprongen weer op hem af. Moest hij het nu tóch uitleggen?
Het ging niet, hij wist het immers niet, het was vanzelf gegaan, vanzelf, hij had al
geslagen, voor hij goed begrepen had, wat hij precies deed. En praten kon hij niet,
iets behoorlijks bij elkaar liegen ging hem toch niet af...
Dumay kneep het laatste vonkje van zijn sigaret dood:
‘Ik wou je alleen nog dit vragen: hoe kom je aan die zonderlinge namen van je?’
Jean Wood herademde; dat was hem meer gevraagd. Hij antwoordde prompt:
‘Mijn overgrootvader kwam uit Leeds. En Jean heet ik naar mijn grootvader, van
moederszijde, ziet u...?’
Hij wilde graag uitvoeriger commentaar geven, maar Dumay had zijn hoed al
opgezet en een nieuwe sigaret aangestoken:
‘Ja, ik begrijp het al... Bonjour!’
Toen Jean Wood de deur achter zich had dichtgetrokken, sloeg Dumay zich met
de vlakke hand op zijn achterste. Merkwaardig, dacht hij, ik vroeg hem alleen naar
zijn namen, om dat nog even uit te stellen! Zou ik dat aan Marie kunnen uitleggen?
Het is ietwat shocking, maar het moet zich toch in één of andere vertel-formule laten
vangen...
Een schitterend argument: ‘U stond daar zoo verleidelijk!’
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Nog geheel bevangen door zijn gedachten over dat dwaze incident, verliet Dumay
het gymnasium. Hij hoorde niet, dat de rector hem iets toeriep, toen hij diens kamer
passeerde. Het was zeker twee of drie jaar geleden, dat hem in een klas iets bijzonders
was overkomen, waardoor hij gedwongen was af te wijken van zijn gewoontenstelsel;
daarom hinderde hem dit feit, als een onvoorziene post, die zijn begrooting in de war
bracht.
Het rinkelend gebel van een slagersjongen deed hem uit zijn confuus gedroom
opschrikken, maar het was al te laat. Een enorme mand bonsde tegen hem aan, een
fietsband duwde tegen zijn scheen; een seconde later lag hij half onder de mand,
terwijl hoed, tasch en wandelstok weggeslingerd werden. Even was de slag hem te
machtig en was het hem, alsof hij zich nooit meer zou kunnen verroeren; maar
onmiddellijk daarna spoot een satansche woede in hem op, terwijl hij zich onder de
mand uit begon te werken; een net verpakt stuk vleesch trapte hij op zij, zoodat het
in de goot vloog; toen stond hij met verwarde haren en een gescheurd pak tegenover
den slagersjongen:
‘Wel godverdomme, kun je niet uit je oogen kijken, stuk idioot?’
Tien vloeken vochten nog om den voorrang. Hijgend deed hij een paar stappen in
de richting van den jongen, die zich onverschillig hield en mompelde: ‘Kijk zelf uit
je oogen, ik heb gebeld!’ De onhebbelijkheid van het antwoord deed Dumay's woede
nog stijgen; maar plotseling ontdekte hij naast het roode proletariërshoofd met de
stekelige borstelharen het gezicht van Jean Wood, waaruit de donkere oogen
gespannen toekeken, wat er zou gaan gebeuren; en in de handen van Jean Wood zag
hij zijn hoed, tasch en wandelstok. Op hetzelfde oogenblik schoot een venijnige pijn
door zijn knie, zoodat hij steun moest zoeken aan den schouder van den slagersknecht,
tegenover wien hij zich als een kemphaan had opgesteld. Jean Wood kwam uit den
kring der omstanders naar voren en gaf hem de verloren ingrediënten aan.
Quasi-onverschillig voor de groeiende belangstelling en de aanwezigheid van zijn
dis-
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cipel ordende hij zijn toilet zoo goed en zoo kwaad als dat ging en zei onverstaanbaar
iets verzoenends tegen den slagersjongen en ‘merci’ tegen Jean Wood; daarna
ondernam hij hompelend met behulp van zijn wandelstok den tocht naar huis. De
pijn in zijn knie stak hem, maar zijn woede lag begraven onder een drukkend gevoel
van malaise.
Jean Wood keek Dumay na, tot hij om den hoek verdwenen was. Met gebalde
vuisten en ziedend van drift had hij hem voor den slagersjongen zien staan! Ziedend!
Hij voelde zijn laatste restant angst voor Dumay wegzakken en dacht aan hem als
aan een vriend.
‘Arme, arme doctor Dumay!’ zei Marie, half spottend, half verteederd, terwijl zij
haar hoed afzette. Als één van hen iets penibels was overkomen, hadden zij altijd
een beetje medelijden met elkaar; maar het was moeilijk, dat medelijden in hun
gewonen omgang te vlechten. Voor geen geld zouden zij elkaar ooit openlijk hebben
beklaagd.
Dumay bromde een antwoord. Hij lag op de divan en mocht zijn knie niet bewegen.
Zijn huishoudster had den dokter opgebeld, die iets had gezegd van ‘de knie, het
gevoeligste deel van het lichaam’ en ‘rust houden’; ‘het was absoluut niet ernstig,
maar het zou ernstig kunnen worden, als hij niet oppaste.’ Marie had hij niet meer
kunnen afzeggen. Dat speet hem; hij had allerminst behoefte aan haar als ziekentroost
en was bang, dat zij aan zijn invaliditeit het recht zou ontleenen om anders te zijn
dan anders; een zieke is nu eenmaal geen gelijkwaardige tegenpartij.
Marie schoof haar stoel wat dichter bij de divan en zag Dumay glimlachend aan.
Zij had in de gang het verhaal al van de huishoudster gehoord. Die placht haar
wantrouwend te begroeten, omdat zij lange winteravonden bij Dumay doorbracht,
zonder dat er een vaste en begrijpelijke verhouding te constateeren viel; maar nu er
iets te bejammeren was, had zij haar gereserveerde waardigheid laten
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varen. De gewonde Dumay was plotseling de langgezochte schakel tusschen hen
geworden...
Er gleed een kussen van de divan. Gelijktijdig deden zij een poging, het op te
rapen. Hun hoofden raakten elkaar even en zij werden beiden verlegen, alsof zij
elkaar niet sedert jaar en dag kenden; maar zulke dingen als kussens oprapen
behoorden niet in hun verhouding thuis. Wat hoort er trouwens wèl in thuis, dacht
Marie, alles en niets, alles een beetje, niets heelemaal. Zij stopte het schuldige kussen
in Dumay's rug en zei, om iets te zeggen:
‘Lig je zoo goed? Kan ik misschien iets voor je doen?’
‘Welneen, ik lig uitstekend zoo! En bovendien, dat stuk knie... het heeft niets te
beteekenen! Ik kan me niet gewoon bewegen, dat is alles; doe maar alsof er niets
aan de hand is!’
Dumay voelde, dat hij overdreven afwerend optrad, om maar den gewonen afstand
te kunnen handhaven; en hij schaamde zich, omdat hij wist, dat Marie zijn manoeuvre
begreep. Zij waren beide heel goed op de hoogte van de condities, die hun vriendschap
mogelijk maakten: een gezwollen knie veroorzaakt ongelijke kansen; er is iemand,
die medelijden heeft en iemand, die bemedelijd moet worden. Daarover was niets
bepaald in de condities. Marie en Dumay konden elkaar niet missen, op de
ongeschreven voorwaarde, dat zij niet te diep in elkanders gevoelens zouden
doordringen.
De knie stak. Het ergerde Dumay, maar meer nog ergerde hem de herinnering aan
de twee belachelijke incidenten, en de halfslachtige indruk, die zijn heerenfiguur
tusschen Jean Wood en den roodharigen slagersproleet gemaakt had. Het ergerde
hem als een persoonlijke tekortkoming, dat hij niet op een resoluter en homerischer
optreden kon terugzien. Wat doet men ook met een achterste en een knie, als men
een heer is, doctor in de oude talen, stil levend vrijgezel, aan keurige gewoonten
gebonden en door een gedienstige huishoudster tot een tam huisdier gedrild!... Hij
zag Marie theeschenken en hoorde haar beschaafde, zacht ironische stem. Plotseling
vond hij ook
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haar ergerlijk; ergerlijk beschaafd, ergerlijk ver van alle proleten en alle rare situaties,
die tusschen aristocraten en slagers kunnen voorkomen. Ja, zij kon nu gemakkelijk
elegant en beheerscht met de theepot omgaan; maar zou zij opgewassen zijn tegen
een dergelijke situatie, zou zij zich weten te verdedigen?
De neiging bekroop hem, zijn ergernis over het gebeurde op Marie te wreken, door
haar deze gevallen in al hun zotheid en platvloerschheid voor te leggen. Hij had nooit
zotte of platte dingen uit haar mond gehoord en vermoedde boosaardig, dat zij een
kleur zou krijgen, wanneer hij het woord ‘achterste’ als een baksteen in het gesprek
liet neerplompen. Voor den duivel, waarom niet? Had hij tegen den slager ook niet
gevloekt? die pudeur van beschaafde vrouwen had geen enkelen zin! Door hun
schijn-aristocratie handhaafden zij zich maar op een peil, waartoe zij niet het geringste
recht hadden! En hij begon:
‘Vanmorgen in de les, toen ik...’
Marie gaf hem een kop thee, met haar mildsten glimlach. Zij voelde den
aanvalstoon in Dumay's woorden en wilde geen aanval. Ik moet hem nu alleen maar
laten merken, hoe gewoon lief ik kan zijn, dacht zij. Hij heeft pijn en dus ik heb geen
zin in discussies. Of misschien heeft hij niet eens pijn, maar ik wil toch niet vechten.
Wat is hij toch nog een lieve jongen, ondanks dat snorretje, dat even doet denken
aan een slechten filmacteur. Ik zou hem nu van alles kunnen vertellen, allerlei gewone
dingen, waarover wij nooit samen praten.
En zij ging tegenover hem zitten, glimlachend, gezellig, in het bewustzijn, dat zij
er goed uitzag vandaag:
‘Laten we eens over heel gewone, onzinnige dingen praten... over zotheden, over
je snor bijvoorbeeld...’
‘Over mijn snor?’ Dumay's booze plannen vielen in duigen, hij wist zich overtroefd.
Hij lachte, al was het wat zuur, want zijn snor was een teer punt. ‘Wat is er voor zots
aan mijn snor?’ Zonderling: Marie en zotheden, hoe kwam zij erbij!
‘Heelemaal niets! Maar ik moest ineens bedenken, hoe
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je er uit zou zien zonder dat borsteltje. Weet je wel, dat je... laat eens zien, het is drie
jaar geleden, dat we elkaar leerden kennen... dat je al minstens drie jaar tot de
snordragers behoort?’
‘En wat zou dat?’
‘Wel, ik begrijp niet, dat je je de mogelijkheid om van gedaante te verwisselen al
dien tijd hebt laten ontgaan!’
Dumay streek onderzoekend over zijn bovenlip. Hij was nog niet gerust over
Marie's zotte bui.
‘Interesseert het je dan, als ik van gedaante verwissel?’
Marie knikte. ‘Waarom dacht je van niet?’
‘Omdat het afknippen van een snor er toch niet veel toe doet. Tenzij...’
‘Wat tenzij?’ Zij keek hem plagerig recht in de oogen.
‘Tenzij... er verliefdheid in het spel is natuurlijk!’ antwoordde hij bruusk. Hij wist
niet, wat haar bezielde; zij had hem uitgedaagd, dat te zeggen! Stond niet in het
programma! Of...
Haar stem was plotseling anders van toon.
‘Neen, dat bedoel ik niet... Onafhankelijk daarvan, en van alles, wat anderen
aangaat... Denk je niet, dat het een ontdekking zal zijn, om na drie of vier jaar leven
met een snor, met een bepaald gezicht, jezelf weer te zien zonder dat toevoegsel,
alleen met een bovenlip... een jongensbovenlip? Het komt, geloof ik zòò, dat ik
daaraan denk: ik had een oom, die een snor en baard droeg, een ouderwetsche
vierkante baard; ik had een zekere vereering voor hem. Op een dag kwam hij op het
idee, naar den kapper te gaan en jong te willen worden... maar hij viel eenvoudig
weg; hij had geen kin, en de lippen van een lafaard; ik zag, dat zijn oogen waterig
waren, naar mij fleemden als die van een schoolvriend. Een dikke kwajongen, dat
bleef er van mijn ideaal over! Heusch, sedert die onthullende gebeurtenis denk ik
niet zoo gering meer over snorren en baarden.’
Dumay bleef automatisch over zijn bovenlip strijken. Opeens legde zij haar hand
op de zijne, als gold het een ernstige beslissing.
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‘Victor, luister eens. Misschien vind je me erg kinderachtig; maar ik waag het erop.
Er zijn altijd heele grachten van afstand tusschen ons; wij tweeën hebben nooit... iets
geks gedaan, iets zoomaar gedaan. Dat zal ook wel zoo moeten, alleen... laat je snor
eens afknippen! Voor mijn pleizier! Ik zou je graag zien zonder dat ding, ik geloof,
dat het mijn meening over je weer totaal anders zou kleuren, dat het je zelf anders
zou maken, dat je... hoe zal ik het zeggen... uit je gewone vel zou kruipen en... een
zot nieuw iemand zou zijn, iemand, die ik nog niet ken...’
Dumay vergat zijn hand weg te trekken. Hij was ook zijn knie vergeten.
‘Natuurlijk: ik zie het aan je, je begrijpt er niets van, je vindt het beneden mijn
waardigheid, dat ik zoo'n onzin verkondig! Je zou het van ieder verwacht hebben,
maar niet van mij! Niet van mij!’
De laatste woorden klonken zoo heftig, dat haar stem Dumay trof als een onbekend
instrument.
‘Zie je eigenlijk wel iets van mij? wel iets anders dan die caricatuur, je vriendin,
je kalme vriendin, waar je zooveel aan hebt, omdat je eigenlijk niets aan haar hebt?
Weet je wel, dat je, in de drie jaar dat we met elkaar omgingen, nooit een vermoeden
hebt gehad van mijn onverschilligheid voor alles, wat we zoo ijverig beredeneerden?...
Ja, ja, maak je niet ongerust, ik was òòk oprecht ijverig, daarvoor ben ik een
intelligente vrouw!... Des te dommer van je! Kijk me nù eens aan, Victor, vergeet
nu eens even, dat je dr. Dumay met een snor bent, kijk me eens aan, zooals een van
je schooljongens het zou doen, als hij me nù voor het eerst ontmoette... als je tenminste
nog van gedaante kunt verwisselen...’
Verwonderd en verward keek Dumay, in een vreemd, onbeheerscht gezicht, dat
hij nooit eerder gezien had. Het was hem tegelijkertijd te moede, of hem een groote
zekerheid ontsnapte, een groote domheid misschien, en of hem een groot licht opging.
Een oogenblik later: en hij wist, dat hij nu keek als de schooljongen, waarover zij
gesproken had, dat hij onbekende, goudbruine oogen voor zich
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zag en onbekende, smalle lippen, en dat het volstrekt overbodig zou zijn, het platte
woord ‘achterste’ in deze kamer te laten neervallen. Dat zij elkaar nù, voor het eerst
na drie jaren, ontmoetten, in het toevalligste toeval van een paar zotheden.
Verwonderd en verward bleef Victor Dumay kijken in de goudbruine oogen, die zich
niet afwendden, dierenoogen, hertenoogen, oogen, oogen, oogen... Ik moet iets
zeggen, bedacht hij; en hij zei iets, tegen de oogen, alleen tegen de nieuwe oogen:
‘Hoe zou je het vinden als ik voortaan... jou Mary noemde... of Marianne... of
Margot? Ja, Margot klinkt prachtig, het past goed bij je, veel beter dan Marie...’
En hij kuste Margot op de onbekende, smalle lippen. Een felle scheut door zijn
knie kwam hem eraan herinneren, dat hij zich stil moest houden, van den dokter.
Marie ging droomerig door den zoelen avond naar huis:
Eigenlijk was dat mijn bedoeling niet, werkelijk niet... Margot? Onafhankelijk
daarvan, zoo bedoelde ik het... Victor is een lieve jongen, hij heeft mij omgedoopt,
dat was lief van hem! Maar...
Margot! Ben ik nu Mar-got?
O, wat een onzin allemaal, wat een heerlijke onzin! Nu zullen Victor en ik nooit
meer zoo kunnen vechten, als vroeger. En wat nu?
Margot! Eigenlijk bedoelde ik dàt toch niet...

Tweede hoofdstuk
Toen Dumay vijf dagen gelegen had, was hij al volkomen los van zijn gewonen
werkkring. Hij kende die sensatie; het was de vacantie-sensatie, het vrijbuitersgevoel.
Als de gewone uren wegvielen, als de dag een breede plas tijd leek, als hij ongestraft
besluiteloos en loom kon zijn, dan verloor hij zijn uniform; niet ineens, maar
geleidelijk. Deze onverwachte vacantie had bovendien nog iets bij-
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zonders, waardoor het vergeten sneller en definitiever werd: hij moest liggen en den
tijd aan allerlei onbelangrijke dingen, aan maaltijden en een armbandhorloge, met
geweld vasthouden.
Er gebeurde bijna niets; juffrouw van der Wall bracht hem eten, de duisternis viel
langzamerhand in, na een lange nacht kwam er weer een vale dag door de gordijnen
naar binnen, maar ook die dag werd niet opvallend door gebeurtenissen. 's Morgens
viel er een ochtendblad in de bus, dat belachelijk gauw door een nog dikker avondblad
werd gevolgd. Verwonderd las Dumay alle rubrieken, die hij anders placht over te
slaan: Beursberichten, Onderwijs, Kerknieuws. Tusschen zijn ei van negen uur en
zijn kalfslapje van zes uur bleken de toestanden te veranderen zonder zich aan zijn
afwezigheid ook maar in het minst te storen.
Op den derden dag voelde hij voor het eerst de eenzaamheid. Niemand liet zich
zien, naar zijn knie werd alleen geregeld door den rector geïnformeerd. Hij had dus
geen vrienden. Hij had het altijd geweten en in de laatste jaren alle vriendschap
stelselmatig afgeweerd; maar nu ontdekte hij, dat gezelligheid en deelnemend beklag
hem gestreeld zouden hebben, dat pratende mannen in zijn kamer hem goed zouden
hebben gedaan. Zelfs aan eenige collega's dacht hij met sympathie, als had hij gewild,
dat zij hem kwamen opzoeken... Marie bleef weg; hij hoorde ook verder niets van
haar. Telkens als hem die Margot-geschiedenis te binnen schoot, streek hij
onderzoekend over zijn snorretje; het werd hem dan onbehaaglijk temoede; de klap,
de slagersjongen,... hij trachtte zichzelf wijs te maken, dat de gang van zaken
onmogelijk natuurlijker had kunnen zijn, maar het gelukte hem niet. Integendeel,
steeds duidelijker drong zich het vermoeden aan hem op, dat er een blunder was
gemaakt, een onherstelbare blunder. Welke? Het vermoeden bleef voorshands een
vermoeden; onscherp, maar opdringerig. Dat Marie hem iets verwijten zou, achteraf,
was onaannemelijk; het was niets voor haar, consequenties van een
gemeenschappelijke onderneming
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van zich af te werpen. Aan de kans, dat zij ernstige bedoelingen achter zijn gril zou
zoeken, en zelfs zou wenschen, dacht hij niet eens; zij had gespeeld, juist als hij,
daaraan twijfelde hij geen oogenblik, dat had trouwens hun afscheid, in dienzelfden
speelschen toon, zonneklaar bewezen!
‘Goeden nacht, lieve Margot!’
‘Goeden nacht, lieve Victor! En laat nu je snor maar zitten, vergeet al de onzin,
die ik gezegd heb... Ja?’
Ja, het was onzin, het paste bij dien zonderlingen dag; maar toen Marie wegbleef,
werd zijn vermoeden zekerheid: op één of andere manier was het een blunder, en zij
zou hem niet als de vriendin van vroeger komen beklagen, half spottend, half
verteederd. Even, op den derden dag, kreeg de eenzaamheid zulk een vat op hem,
dat hij aan juffrouw van der Wall, die in zijn kamer rondscharrelde, vroeg:
‘Hoe gaat het toch met de gezondheid van uw vader?’
En terwijl juffrouw van der Wall, verrast door zijn ongewone belangstelling, zich
uitputte in bijzonderheden over een ouderdomskwaal, greep Dumay zijn eenzaamheid
bij de keel. De woorden dwarrelden onverstaan, onbegrepen over hem heen; hij
knikte zoo nu en dan eens in de richting van de pratende vrouw, alsof hij meeleefde:
‘Och!... Zoozoo!... Zoo!’
Toen hij zijn vierden dag inging, wist hij, dat hij zich met zijn eenzaamheid
verzoend had, ook nu hij haar gedwongen, en als een blok op een divan liggend,
welkom had moeten heeten.
Ochtendblad. Avondblad. De vijfde dag, bezoek van den dokter:
‘Het loopt met een sisser af, mijnheer Dumay. Houdt u zich nog een dag of drie
rustig, dan kunt u weer naar school. U moogt van geluk spreken, ik heb het niet op
knieën. Altijd en eeuwig zie ik daarbij complicaties, misschien ben ik zoodoende
wat al te voorzichtig.’
Dumay voelde geen pijn meer, de tragedie was al weer voorbij. Vreemd kwam hij
zichzelf voor, als iemand, die
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nooit terug zal keeren naar de plaatsen van regelmaat en orde. De incidenten
verbleekten. Veel verder voerde hem de trein van zijn gedachten; zij kruisten nu om
punten in het verleden, die hem gemaakt hadden tot wat hij was: een leeraar in de
oude talen en vrijgezel.
‘Gesteld, ik had het eerste punt anders benut; dan had ik nu griffier aan een
kantongerecht kunnen zijn, zooals Max Donner, of koopman, of luitenant. Luitenant
Dumay... Eén ding was voor mij van gewicht, toen ik van het gymnasium kwam:
laten zien, dat ik iets anders kon, dan juristerij studeeren. Daarom alleen koos ik de
oude talen; om Max en zijn mede-juristen een demonstratie te geven, hoe een
geschikte vent een moeilijk en droog vak kan aanpakken, en daaruit volgde al het
andere. Men kan niet meer terug, ik ging mij zelfs voor het vak interesseeren, ik
specialiseerde me op Thucydides, later op het mysteriënwezen... Ben ik ondankbaar
jegens al die verknoeide uren, al die zotte wetenschapsproblemen? Welneen, die
zotheid was heel goed voor me! Maar nu ben ik leeraar, acht jaar leeraar, geroutineerd
leeraar; dat is niet meer ongedaan te maken...
Goed, leeraar dus! Nu denk ik plotseling weer aan het troostbeeld, dat mij van het
eerste leeraarsjaar af vergezeld heeft. Is het nog present? Ja, luister maar:
Ik kom, na zes uur les te hebben gegeven, thuis. Op tafel vind ik een enveloppe.
Een oud-oom heeft mij een millioen nagelaten.
Volgende dag. Ik stap de rectorskamer binnen. De rector denkt, dat ik hem over
een leerling moet spreken. Nog verdiept in zijn administratie, wijst hij me vaag een
stoel:
“Hebt u een oogenblikje, mijnheer Dumay? Ik ben dadelijk tot uw dispositie...
Zoo! En...?”
Ik kijk hem glimlachend aan en zeg:
“Neemt u mij niet kwalijk, maar ik zou graag mijn ontslag hebben!”
De rector, perplex:
“Uw ontslag? En u hebt niet eens gesolliciteerd? Hebt u soms een andere
betrekking? In het bibliotheekwezen?”
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Ik, steeds glimlachend, met een handgebaar:
“Neen, pardon, ik ga wat reizen! Ik denk over een wereldreis; maar voorloopig
denk ik me in Los Angeles te gaan vestigen.”
De rector, nog perplexer:
“Maar, mijnheer Dumay, is u dat ernst? Los Angeles? In Amerika?”
Als het nu nog Rome of Athene geweest was! Ik zeg weer nonchalant:
“Inderdaad, Los Angeles. Om u de waarheid te zeggen, ik heb behoefte aan wat
variatie; er is ontegenzeggelijk iets eentonigs in het lesgeven. Ik stel me voor, dat
juist Amerika me die variatie kan verschaffen. Zoo niet, dan heb ik Japan en China
achter de hand.”
Het is op het poenige af, maar het is heerlijk! Zòò afscheid te kunnen nemen, zoo
den boel er bij neer te kunnen gooien! En ik voeg er goedgeefs aan toe:
“Laat ik u mogen zeggen, dat ik de aangenaamste herinneringen aan uw school
meeneem! En in het bijzonder aan onze zeer collegiale en aangename verhouding!”
Hij is nog altijd volkomen perplex. Hij is zelfs kennelijk zenuwachtig en frommelt
een stuk proefwerk in elkaar. Mijn voorkomen daarentegen is en blijft hoogst
nonchalant: de millionnair tegenover den schoolfrik, den kort gehouden ambtenaar.
Maar ook: de roekelooze avonturier tegenover het wetenschapsmannetje... Ik voel,
dat hij graag zou willen informeeren naar mijn plotseling verworven rijkdom; dat
hij het eigenlijk hoogst pijnlijk vindt, een echten rijke als collega te hebben. Hij weet
niet, wat geld en avonturen beteekenen, hij heeft altijd bescheiden en tevreden geleefd;
zijn oudste zoon, zijn trots, studeert ook oude talen, precies als zijn vader. Hij zelf
weet te vertellen, hoeveel het talent en de drachme waard zijn geweest, in de Oudheid,
maar geld en zijn consequenties, ledigheid, zwerven, zijn abracadabra voor hem.
Laat ik grootmoedig zijn en hem weer op streek helpen:
“Ik maak er geen geheim van, mijnheer Buys: ik heb een aardige erfenis gekregen!”

Forum. Jaargang 2

19
Nu zie ik het aan zijn opgelucht gezicht en aan het heftige gebaar, waarmee hij mij
gelukwenscht: nu, in een oogenblik, heeft hij mij geclasseerd volgens zijn beschaafde
armeluismoraal, als een geluksvogel, een onverantwoordelijken boffer, een metgezel
van bankiers, fabrikanten en andere ongestudeerde rijkaards. Misschien is hij nog
even verwonderd, omdat ik zoo ongegêneerd met mijn confidentie voor den dag ben
gekomen; over een groote erfenis spreekt men toch eigenlijk niet. Hij is ook een
beetje jaloersch, maar niet erg; daarvoor is zijn academische trots immers weer goed;
liever arm mèt een academischen graad, dan rijk zonder... en zelfs rijk mèt. Kortom
liever dr. Buys, arm rector, dan dr. Dumay, leeraar met een onverantwoordelijk geluk!
Maior sum quam cui possit Fortuna nocere!
“Het spijt mij, mijnheer Dumay, voor onze school! Wij... eh... verliezen veel in
u. U was, dunkt me, toch... met hart en ziel leeraar.”
Jawel, collega, met hart en ziel.
“Inderdaad, mijnheer Buys, ik ben niet afkeerig van mijn vak. Maar u zult
begrijpen, dat ik, nu ik mijn oude voorliefde voor het reizen kan botvieren, aan een
ambtenaarsbetrekking niet meer kan denken. Overigens, u kunt over mij beschikken,
tot u geslaagd bent met een nieuwen functionaris, dat spreekt vanzelf!”
Deze laatste grootmoedigheid maakt weer veel goed, maakt mij in zijn oogen weer
een oogenblik arm.
“Dat stel ik zeer op prijs, dat stel ik zeer op prijs, collega! Wat ik nog zeggen
wilde: mag ik de... heuglijke gebeurtenis reeds aan de andere collega's meedeelen,
of... eh...”
“Maar natuurlijk, mijnheer Buys, ik maak er geen geheim van!”
Ziezoo, nu heeft hij ook zijn aandeel in de winst: hij kan het aan de anderen gaan
vertellen, in geuren en kleuren, met zijn goedige fantasie, dezelfde fantasie, waarmee
hij ook de Antigone in de zesde behandelt. Ik behoef hem geen cent van mijn erfenis
af te staan, hij beleeft alleen al
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een onmetelijk genot aan het beschrijven, het schilderen. het heimelijk verwerpen
van mijn millioen; een kinderhand is gauw gevuld!
“Tot morgen, mijnheer Dumay!”
Tot morgen! Maar nu is het alles facultatief, nu is dit “tot morgen” mijn zaak, mijn
gunst, zelfs al gedurende de drie maanden, dat ik nog contractueel verplicht ben!
Iedereen zal het aanhoudend voelen: deze man werkt niet meer om den broode, hij
buigt zich niet meer onder een kuddedwang: na over-over-morgen liggen zijn
themaboekjes, zijn Homerus, al zijn verfomfaaide Teubner-edities in de kast vergeefs
te wachten. Na een paar dagen weten ook de jongens ervan; er is een stille
bewondering in hun houding geslopen, een geheel andere bewondering dan die voor
den ironischen leeraar; het is de vreesachtige adoratie voor het sprookjeswezen. Een
millioen, denk eens aan! Een frik is tenslotte een frik; maar een millionnair heeft een
landgoed, een jacht, gelegenheid om zijn plicht te veronachtzamen, laat op te staan,
een massa te drinken zonder aan zakgeld te denken, en vrouwen te fuiven zooveel
hij maar wil... En Jean Wood? Zal hij nog zijn hand durven opheffen tegen een zoo
buitengewoon mensch, niet alleen maar een scherpzinnig mensch, maar ook een door
het toeval tot ridder geslagen mensch? ...
De schemering viel. Dumay trok aan zijn sigaar en droomde achter de blauwe en
grijze spiralen. Was dit oude beeld werkelijk nog levend in hem? Had hij werkelijk
nog het verlangen, dat het ooit anders zou worden, dat de gebeurtenissen aan den
greep der alledaagschheid zouden ontsnappen? Hij luisterde nauwkeurig naar zichzelf.
“Zooveel mogelijk los van toevalligheden leven is toch een vorm van wijsheid?”
Een lichtstraal bliksemde door zijn kamer; de beugel van een tram gierde voorbij.
Tegen het plafond liepen schaduwen, die geheimzinnig afzwenkten na een korte
passage. De asch van de sigaar brak onverwachts af en verpoeierde op het divankleed.
Een figuur op het behang trad naar voren als een scherp, ouwelijk gezichtje. De sigaar
begon heviger te gloeien onder het regel-
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matig trekken. Dumay luisterde nauwkeurig naar zichzelf:
“Ik zou Marie kunnen meenemen. Zou zij willen? Natuurlijk zou zij willen. Margot
zou zij blijven heeten. Als wij terugkeerden, zouden wij weer van elkaar gaan...
Terugkeeren? Van Los Angeles, en de rest? Eens moet men weer terug, dat is niet
te verhelpen. Waarom dan weggaan en zooveel moeite doen? Ik zou misschien maar
half genieten, omdat ik niet meer kan gelooven, dat er iets werkelijk anders wordt,
dat er iets anders zou kunnen zijn, dat de moeite waard is dan dit beetje gewone
tevredenheid. Dit of dat doen: wat komt het er op aan! Ik ben geen avonturier, maar
een vier-en-dertigjarige leeraar in de oude talen, ik wil geen poenig afscheid meer
nemen. Ik wil voortvegeteeren, diep in mijzelf weggedoken, zoodat de ouderdom,
en misschien zelfs de dood, mij al weggedoken, onaanzienlijk aantreffen...”
Een nieuwe bliksemflits; de claxon van een bepaalde auto wil niet tot zwijgen
komen; een nieuwe poederregen stort van het stompje sigaar omlaag... Dumay lag
stil, in een mierenhoop van kleine en groote geluiden, bewegingen, storingen. Hij
luisterde nu alleen naar het zachte gewriemel van dien mierenhoop. Het begin en het
einde van zijn gewone redeneeringen had hem in den steek gelaten; de dingen, die
hij met bespottelijke energie had opgebouwd, lagen verstrooid om hem heen, tusschen
de geluiden en bewegingen, onnoozele toevalsgaven.
Juffrouw van der Wall bracht het avondblad binnen. Zij legde het neer op het
rooktafeltje naast den divan, dat in deze enkele dagen al de gewone plaats was
geworden. Zonder aandacht sloeg Dumay de bladen om. Hij begon aan een politiek
overzicht. Daarna aan een geschiedenis uit Amerika: er was een nieuwe Profeet
opgestaan, in Oklahoma, die een gloednieuwe waarheid had uitgevonden, aan de
hand van de Apocalyps natuurlijk: Waar eens Indianen woonden thans flagellanten!
kondigde de headline aan. Het klonk veelbelovend. Wat is beter, of wat gekker, of
wat aantrekkelijker: Indianen of flagellanten? de Groote Manitou of de verlossende
Christus? Stel je
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even voor: de Lat en de Populaire, gegrepen door de Groote Waarheid uit Oklahoma,
verlaten huis en hof, vrouw en kind, om in een boetepij door de wereld te trekken!
Het grappige van het geval is daarbij, dat zij al hun gewone normen kwijt zijn en
even hartstochtelijk geeselen als zij anders hun maandsalaris opstrijken. Het
onaangename van het geval zou zijn, dat wij, niet-geeselende collega's, moesten
waarnemen, tot zij genoeg van de Waarheid kregen en een beetje beschaamd op
school terugkeerden, vol striemen en blauwe plekken. De Waarheid is dus, dat men
iets doet, waarvan men zelf het belachelijke niet inziet; dat men geeselt zonder aan
zijn figuur te denken...’
Dumay vergat licht te maken. In de paarse duisternis van zijn kamer staarde hij
naar de pot gele tulpen, die zichtbaar bleven tot zij schenen te drijven.
‘Jean Wood hief zijn hand op; hij wist niet, wat hij deed, hem overkwam iets, een
daad, een zoo-maar-iets... Kleine avonturier!’
Ook de tulpen waren duisternis geworden. Dumay proefde zijn sigaar niet meer.
Jean Wood gaf hem hoffelijk hoed, tasch en wandelstok terug, Marie schonk thee
en zei iets van zijn snor...
Een engel van een man toch, zooals hij daar ligt te slapen, dacht juffrouw van der
Wall, terwijl zij het avondeten klaarzette. Zij zag gelukkig niet, dat Dumay's sigaar
een gat in het kleed had gebrand.
In de schelle morgenzon speelden drie muzikanten. Deze muzikanten waren er altijd
op Zaterdagmorgen, met hetzelfde repertoire. Een vierde haalde geld op en boog
overdreven tegen de gevels, als er een propje papier met een geldstuk naar beneden
kwam vallen.
Marie zag hen niet, maar zij wist precies, hoe zij daar beneden stonden. Soms
werden de armelijke klanken volkomen overstemd door het daveren van het verkeer.
Het hinderde haar niet, zij vulde het ontbrekende uit de erva-
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ring van vele Zaterdagmorgens aan. De volgorde der nummers zelfs kende zij vrij
nauwkeurig, zoodat iedere wijziging, iedere noviteit haar dadelijk opviel. ‘Nu volgt:
That's you, Baby. Ze halen even geld op.’
Er volgde: That's you, Baby. Alleen de trompet was hoorbaar, maar er was geen
twijfel aan... Eens waren zij weggebleven, op een Zaterdagmorgen met spiegelgladde
straten en een drukkende grijze lucht; er was een vraagteeken in den morgen geweest
tot het einde van den kantoortijd toe.
Mechanisch nam Marie den brief op, dien Lisse haar heen en weer loopend
dicteerde. Hij glimlachte haar daarbij telkens toe, wanneer hij aan een bijzonder
gelukkige zin was gekomen; heimelijk wiegde hij zich op de maat van That's you,
Baby. Lisse's glimlachen was gewoonte geworden; het beteekende sedert jaar en dag
niets meer, het begeleidde eenvoudig zakelijke formuleeringen, die hem vroeger met
eenige mannentrots tegenover zijn privé-secretaresse vervulden. Marie herinnerde
zich, hoe zij aanvankelijk teruggeglimlacht had om niet onbeleefd te schijnen; maar
Lisse had haar toen een paar maal misnoegd aangekeken, alsof hij een aanslag op
zijn huwelijkstrouw vreesde en bij voorbaat afwees; het was al lang, zeker drie
privé-secretaresses, geleden, dat hij zijn glimlach bewust had toegepast en een
antwoord had verwacht. Marie had zich toen gehaast, haar fout te herstellen en Lisse
had zich in het geheel niet wraakzuchtig betoond, toen zij over uitstekende zakelijke
qualiteiten bleek te beschikken. Hij hechtte veel waarde aan een secretaresse, die een
‘dame’ was en zoo noodig menschen voor hem kon ontvangen en beleefd afpoeieren.
Na eenige maanden diensttijd had hij haar zelfs aan zijn vrouw voorgesteld, die even
rond en gemoedelijk bleek te zijn als haar man; van den dag dezer kennismaking af
was zijn toon vertrouwelijker geworden en kon Marie glimlachen wanneer zij maar
wilde.
That's you, Baby. Finale. Inmiddels, met de meeste hoogachting... Bijna
Zaterdagmiddag.
Lisse stak een sigaar op uit het kistje voor de gasten. Zijn
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vollemaansgezicht was uiterst vergenoegd, terwijl hij zich in zijn bureaustoel neerliet.
Hij neuriede zachtjes: That's you, Baby.
‘Ziezoo, juffrouw Warren, ik geloof, dat ik hier niets meer voor u te doen heb. We
zijn klaar voor vandaag!’
Hij keek verteederd naar zijn korte pink met zegelring, vervolgens naar zijn
ringvinger met trouwring, toen naar Marie. Zijn gezicht spiegelde de onbedwingbare
neiging, om iemand deelgenoot te maken van zijn vergenoegdheid: hij begon den
trouwring rond te draaien, zoodat de zonreflexen er af spatten.
‘We hebben veel opdrachten gehad deze maand, juffrouw Warren! Het gaat ons
niet slecht, vindt u ook niet?’
Marie, met haar papieren al onder den arm, stond voor het groote bureau:
‘Ja; we hebben het in lang niet zoo druk gehad.’
Lisse scheen door deze bijvalsbetuiging nog dieper doordrongen te raken van zijn
eigen nonchalant opgeworpen waarheid; zijn ring flitste energiek in de zon.
‘Neen, in lang niet! Zooiets zit in de lucht, zeg ik altijd; die dingen voel ik als
electriciteit. Sommige menschen hebben daar geen zintuigen voor; maar ik voel het
aankomen, ik weet het lang van te voren, als het druk zal worden!’
Marie had dit meer gehoord; zij wist, dat Lisse, als hij veel machines te leveren
had, met zijn electriciteitsgeloof kwam aandragen; het verwarmde hem, dat hij zijn
voorspoed op een hoogere macht van zijn eigen maaksel kon afschuiven.
‘De menschen, die zooiets niet voelen, zullen misschien zoo nu en dan geluk
hebben in zaken: echte zakenlui worden het nooit!’
Langzaam schuifelde Marie naar de deur van haar kamer, die naast Lisse's kantoor
was. Het vereischte een bijzonder talent, in deze omstandigheden met tact te
verdwijnen. Maar Lisse was ditmaal zoo vol van zijn successen, dat hij nog niet kon
zwijgen; hij hengelde naar een gedachte, die onder woorden gebracht zou kunnen
worden.
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‘Misschien hebt u nog een oogenblikje voor me? Ik wilde u nog iets vragen. Hoe
staat het met mijn boekenlijstje?’
Het boekenlijstje was één van de sterkste banden, die tusschen Marie en Lisse in
den loop der jaren gelegd waren. Lisse en zijn vrouw plachten beide regelmatig
boeken te lezen, maar zij hadden geen tijd, uit te zoeken wat goed en wat slecht was.
Iets in Lisse's binnenste zei, dat hij goede en geen slechte boeken moest lezen; het
was hem zelf niet duidelijk waarom, want het lezen van slechte boeken verschafte
hem oneindig meer genoegen; de stem van zijn geweten dreef hem echter steeds
weer naar den rijstebrijberg, het verlangen om autoriteit te zijn ook op dit gebied,
liet hem niet met rust. Door een toevallig gesprek had hij ontdekt, dat Marie in de
geheimen van deze warenkennis was ingewijd; daaruit had zich het boekenlijstje
ontwikkeld, waarop Marie geregeld de pas verschenen goede boeken noteerde.
Aanvankelijk had zij zich bezwaard gevoeld door dit monopolie over Lisse's litterairen
smaak; zij gaf ook, om hem een pleizier te doen, nieuwe detective-romans en thrillers
op. Het was haar echter gebleken, dat Lisse van die weldadigheid niet gediend was;
de slechte boeken ontdekte hij zelf aan de nieuwsgierigheid en de spanning, die zij
in hem teweeg brachten. Langzamerhand was hij in zijn keuze van goede boeken
geheel van Marie afhankelijk geworden; hij kocht, wat op zijn boekenlijstje voorkwam
en verdedigde tegenover zijn kennissen Marie's keuze met Marie's argumenten.
Hoorde hij van een goed boek, dat op zijn lijstje ontbrak, dan kwam hij angstig bij
Marie informeeren; kon zij hem aantoonen, dat het boek niet de moeite waard was,
dan voelde hij zich in zijn eer hersteld. Zij amuseerde zich op haar beurt kinderlijk
met de macht, die zij over den machtigen Lisse kon uitoefenen; zij liet hem voor
Maecenas spelen door hem boeken te laten koopen, die niemand kocht, zij goot hem
behendig haar oordeel in, zoodat hij meende zich dat oordeel zelf te hebben gevormd,
om later met een effen gezicht haar eigen meening als zijn meening weer van hem
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of zijn vrouw terug te ontvangen. Het fascineerende van dit goedmoedige spelletje
was, Lisse voortdurend op de grens van schuwheid en zelfverzekerdheid te houden,
hem zijn afhankelijkheid te laten beseffen zonder hem te krenken.
Lisse draaide opgewekt aan zijn trouwring.
‘Is er in den laatsten tijd nog iets verschenen, dat de moeite waard is, dat mijn
vrouw en ik...’
Marie hoorde aan zijn stem, dat hij zich bereid verklaarde, een taak op zich te
nemen, nu het bedrijf floreerde; maar zij begreep ook, dat hij tijdens de drukte meer
behoefte had aan een partijtje bridge.
‘Er is weinig van beteekenis verschenen, geloof ik,’ zei zij. ‘Laat eens zien... neen,
uit mijn hoofd zou ik werkelijk niets weten. Maar ik beloof u, dat ik het thuis zal
nakijken.’
‘Heel graag, als u zoo vriendelijk wilt zijn. U begrijpt, er is absoluut geen haast
bij!’ De telefoon sloeg aan; Lisse nam den haak en knikte nog even vergenoegd een
afscheid. ‘Hallo ja, Lisse!’ Bij dit gesprek was wèl haast...
Van de straat drong nog een enkel dun toontje tot Marie door van That's you, Baby,
waarop nu anderen zich wiegden. Alles is goed zooals het is, vertelde het rhytme
zachtjes door het straatrumoer heen. Zonder toekomst leven, met de verwachting,
dat de toekomst zichzelf wel zal vormen en mij wel zal meenemen...
Meenemen: That's you... Margot! Meegenomen worden, plotseling weggenomen
worden van het bureau, in een D-trein zitten; iemand staat naast mij en zegt, dat ik
de plaid vaster om mij heen moet trekken, want dat het kil is, nu wij in den tunnel
zijn. De rook dwarrelt neer langs de ruiten en ik doe, of ik hem niet hoor, al zijn mijn
voeten koud. Dan voel ik (maar ik blijf turen naar de ruiten, die groezelig beslaan)
hoe hij de plaid steviger om mijn ijskoude voeten legt...
Het is alles nonsens, wat ik ook bedenk. Ik heb eigenlijk geen behoefte om over
sommige dingen na te denken. Waarom doe ik het dan? Ik weet heel zeker, dat ik er
eigenlijk geen behoefte aan heb.
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Ik zal vanmiddag naar Victor gaan kijken. Zou hij de heele week alleen hebben
gelegen? Wat een schandaal ben ik toch: een heele week alleen!’
‘Knippen en scheren, mijnheer?’
‘Jawel, als gewoonlijk.’
Dumay plantte zich in den leeren stoel. De volte in den kapperswinkel deed hem
goed; het was zijn eerste uitgang. Van zijn knie had hij onder de wandeling niets
meer gemerkt; welbeschouwd was het dus oplichterij, dat hij nu geen les gaf. Buys
stond nu waarschijnlijk zijn Tacitus in de vijfde op te knappen; enfin, dat noemt men
reconvalescentie.
‘De mouwen, mijnheer?’
De spiegel gaf getrouw weer, hoe hij in het onnoozele witte hemd gesjord geduldig
zat te wachten, tot de kapper met zijn voorbereidende manipulaties klaar zou zijn.
Hij zag zich zitten, alsof de Sovjets niet druk bezig waren een kolossaal vijf-jaren-plan
te verwerkelijken, zoo goedig en afwachtend en onpartijdig. Naast hem werd een
vervaarlijke jood onder handen genomen, die druk over de ligging van Brussel sprak
op een toon, alsof de bediende, die hem knipte, geregeld door het Soniënbosch reed.
De baas schoor een officier en pruttelde achter diens rug telkens in de richting van
de damessalon.
Terwijl de schaar met elegante bewegingen om zijn ooren ritselde, trachtte Dumay
den dialoog over het Soniënbosch te volgen. De jood beweerde, dat daar een schrijver
gewoond had, wiens naam hij vergeten was, hoewel hij die pas in het ochtendblad
gelezen had. De bediende kon hem niet helpen.
‘Het moet een monnik geweest zijn,’ zei de jood peinzend.
‘O juist!’ antwoordde de bediende geïnteresseerd. Er was even alleen
scharenmuziek.
‘Aan dat soort lui konden jullie nog eens wat verdienen,’ hernam de jood.
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‘Hoe bedoelt mijnheer?’ vroeg de bediende hoffelijk. Hij kon blijkbaar de koene
gedachtensprongen van zijn klant niet zoo snel volgen.
Als antwoord trok de jood, die juist bevrijd was van zijn mouwen, grijnzend met
zijn wijsvinger een cirkel om zijn geparfumeerde kruin.
‘Ah zoo!’ beaamde de bediende met den bijpassenden lach. ‘Zeker, dat zal waar
wezen, mijnheer! Zal ik u even afschuieren?’
‘Merci,’ zei de jood, in zijn jas kruipend. ‘Ik zeg altijd maar: de haren maken den
man! Goeden morgen, heeren!’
Zoo'n vernuftige moraal heb ik nog nooit aan Ruusbroec hooren vastkoppelen,
dacht Dumay. De haren maken den man; en dat naar aanleiding van een
middeleeuwschen mysticus, uit den mond van een hedendaagschen sjacheraar! Welke
Ruusbroec-kenner van professie zou nog zooveel platte originaliteit bezitten, om op
die gedachtencombinatie terecht te komen? Wat doet het er eigenlijk toe, langs welken
weg men op een gedachte komt...
De kapper maakte zich nu gereed tot scheren; het mes zwiepte al over den
aanzetriem. Aan het vijf-jaren-plan wordt op dit oogenblik met denzelfden ijver
gewerkt. De kapper naderde hem met den vet beschuimden scheerkwast, keek nog
even om naar den patroon, die een opmerking maakte, legde een kam op het marmer,
draaide weer terug...
‘Doe dit er meteen maar af,’ zei Dumay achteloos. Hij wees op zijn snor.
‘Uitstekend, mijnheer!’
Dumay legde zijn hoofd gelaten achterover. Deze beslissing was hem nog zoozeer
ontsnapt, dat hij niet nalaten kon, even aan de guillotine te denken.
Na vluchtig en bijna zonder tot iets te concludeeren zijn nieuwe zelf te hebben
geïnspecteerd, had Dumay den kap-

Forum. Jaargang 2

29
perswinkel verlaten. Hij verbeeldde zich, dat de ééne bediende tegen den ander een
grimas had getrokken; daarom had hij zich dadelijk van den spiegel afgewend, alsof
het geval hem niet zoo bijzonder interesseerde. Op straat trachtte hij zich nog te
herinneren, wat die eerste vluchtige blik had opgeleverd, maar hij kon het zich niet
meer voorstellen. Bang om een kennis tegen te komen zonder zich over zijn uiterlijk
te kunnen verantwoorden had hij een omweg gemaakt door een stille buurt. Het was
hem, alsof hij een vreemd en toch soepel aangegoten masker droeg, waarvan hij het
effect niet bestudeerd had, dat hem hinderde en toch wonderbaarlijk goed paste.
Onder zijn neus voelde hij een gladde leegte, die daar meer dan vijf jaar niet geweest
was. Wanneer hij er met den vinger over streek, bespeurde hij een dwaze
incongruentie tusschen uiterlijk en innerlijk; hij was nog de besnorde Dumay, die
zijn ontsnorde gezicht als de onbekende formatie meevoerde, die zelf niet wist, welke
waarde hij op dat moment vertegenwoordigde.
Bij zijn huisdeur kwam hij den loopjongen van zijn boekhandelaar tegen, die
gebeld had om een pakje voor hem af te geven. De jongen herkende hem niet. Dat
is geen bewijs, dacht Dumay, hij heeft mij maar één- of tweemaal gezien. Hij had
zelden zulk een verlangen naar den spiegel gehad als nu. Was dit een terugkeer van
voorbijgewaande jongelings-ijdelheden? Of zou de spiegel hem argumenten leveren
over wat hij was en wat hij geweest was?... In de keuken hoorde hij juffrouw van
der Wall, die valsch neuriede terwijl zij aan het eten werkte. Als gewoonlijk riep hij
haar toe: ‘Ik ben thuis, juffrouw!’ Als gewoonlijk antwoordde zij: ‘Ja mijnheer, ik
heb u gehoord!’ Je hebt me gehoord, maar je hebt me niet gezien, dacht Dumay. Hij
haastte zich naar zijn slaapkamer, smeet hoed en jas op zijn bed, ging voor den spiegel
staan en keek.
De spiegel deed zijn natuurlijken plicht, gaf hem getrouw het beeld terug, dat hij
opgeëischt had. Het was het beeld van een ander, ja zeker, het beeld van een
aankomenden Britschen diplomaat bij den Volkenbond. Het was ook
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het beeld van den jongen man, die tien jaar geleden Jeanne van Riemsdijk had gekust,
hoewel zij met echte verontwaardiging gezegd had: ‘Neen, Victortje, je màg me niet
kussen!’ Ook was het het beeld van iemand met een anderen mond dan die van dr.
Dumay, leeraar, een veel openhartiger en jeugdiger mond, met fijne rimpels van
tersluiks beginnend verval er omheen. Dat kwam alles heel goed uit; hij leek niets
op zichzelf, zoo weinig, dat hij er zich over verbaasde, dat een niet al te groote snor
zulk een buitensporigen invloed kon hebben op een gezicht. Hij was een ander
geworden, de spiegel bewees het zonder mankeeren.
Dumay keek scherp naar den ander. ‘Dat ben jij,’ prevelde hij als om de
verwondering van den ander op te wekken. Het beeld prevelde mee; van verwondering
was nergens iets te bespeuren... Komaan dan: een ander, een ander! Bedenk even:
een britsch diplomaat, enzoovoort enzoovoort!
Geïrriteerd door zijn eigen kwajongensachtigheid kwam hij in zijn kamer terug.
Haastig stak hij één van zijn goede oude sigaren op. Dat komt van al het nietsdoen,
dacht hij wrevelig. Werk is dan toch nog ergens goed voor, blijkbaar... Ik zou uit
mijn gewone vel kruipen, zei Marie. Haha! Je moet toch maar naïef zijn: iemand als
ik zou uit zijn vel kruipen door zijn snor af te laten scheren! Wel, wel...
Hij schrok op door een scherp gilletje. Juffrouw van der Wall stond bij de deur;
het tafellaken voor de koffie fladderde voor haar uit, terwijl zij hem met glazige
oogen aanstaarde.
‘Wat is er aan de hand?’ vroeg hij onvriendelijk.
Juffrouw van der Wall bleef staren. En plotseling schoot hem te binnen, dat hier
de aankomende britsche diplomaat bij den Volkenbond zijn sigaar rookte voor de
boekenkast van dr. Dumay, dat hij een woord ter verklaring aan zijn huishoudster
schuldig was.
‘U ziet het, mijn snor is er af,’ zei hij. ‘Is dat zoo iets bijzonders? Een beetje
verandering is voor een mensch wel
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goed, anders wordt hij maar vroeger oud dan noodig is!’
Het argument scheen juffrouw van der Wall nauwelijks te raken; zij stond nog
met de deurknop in de hand, een uitdrukking van schaapachtige vervreemding in
haar oogen. Dumay had haar nooit zoo gezien; het leek, of zij een adres vol tragische
verwijten wilde indienen, geschreven op het tafellaken, dat over haar arm hing. Hij
werd ongeduldig; wat had zij te staren, alsof hij een Papoea was geworden!
‘Kom,’ zei hij, de asch van zijn sigaar strijkend, ‘let u nu maar niet meer op mijn
gezicht, dan went het vanzelf wel!’
Juffrouw van der Wall legde, met een weerspannig gebaar, het tafellaken neer om
te gaan dekken. Maar plotseling barstte zij uit, met een booze stem, die verstikt
huilerig klonk:
‘Hoe kon u dat doen?... uw snor af laten scheren!... Weet u wel... weet u wel, dat
u er uitziet... als een jonge jongen van vijf en twintig? Waarachtig, zoo ziet u er uit!’
Zij liet het laken met een zwaai over de tafel glijden en liep ijlings de kamer uit.
Enkele minuten later kwam zij met borden en schalen terug en begon verwoed klaar
te zetten, zonder iets aan haar uitval toe te voegen, zonder zich te verontschuldigen.
Verbaasd liet Dumay haar begaan. Hij overlegde bij zichzelf, of hij handelend moest
optreden en zijn huishoudster een standje geven; maar het geval kwam hem ineens
zoo lachwekkend voor, dat hij rookend naar haar verbeten bewegingen bleef kijken.
Hij herinnerde zich geen incident van dezen aard uit de zeven jaren, die zij bij hem
gediend had.
Onder het koffiedrinken peinsde hij nog eens na over het zonderlinge optreden
van juffrouw van der Wall, die hij intusschen heftig in de keuken hoorde rommelen.
Hoe oud was zij? Laat eens zien, drie- of vier-en-veertig... Ach ja, op dien leeftijd
belegt men als aankomende oude vrijster misschien nog meer kapitaal in snorren dan
anders. ‘Ein Kuss mit einem Schnurrbart schmeckt noch mal so gut’ was bovendien
een ondeugend gezegde in Juffrouw van der Wall's meisjestijd...
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Half verteederd proefde Dumay de uitmuntende roereieren, die zijn huishoudster
voor hem had klaargemaakt. Het was voor dezen dag nooit tot hem doorgedrongen,
dat kookkunst een constante reeks liefdesverklaringen kon beteekenen.
Na tafel begon hij zijn correspondentie af te doen. Allerlei onnoozele brieven
lagen, opgehoopt sedert den dag van zijn val, op zijn bureau; hij had ze haastig
doorgelezen en ontdekt, dat de wereld hem toch niet vergeten had. Zijn oudtante
verzocht hem eens aan te komen, zonder nadere opgaaf van redenen. De secretaris
van het aanstaande Philologen-Congres noodigde hem uit, een lezing te houden, over
het mysteriënwezen bij de Grieken natuurlijk; wij laten de begrenzing van uw
onderwerp overigens geheel aan u zelf over... en een stapel drukwerkjes, waaronder
een gratis preekje: Zult gij in het graf wachten op de roepstem van Jezus, om in te
gaan in Zijn heerlijk Koninkrijk? Of zal Jezus u roepen uit het graf en u brengen
naar de plaats, waar eeuwig pijn is en knersing der tanden, van berouw, omdat gij
de roepstem Gods veracht hebt aan te nemen. Jezus zegt, lezer, wanneer gij nu deze
dingen om u ziet, aardbevingen, pest, hongersnood in China, spiritisme en groote
goddeloosheden, weet dat Mijn oordeelsdag nabij is. Haast, haast u, zoo spoedig
mogelijk, Lezer.
Dumay's vulpen lekte. De postzegels waren op. Hij verontschuldigde zich tegenover
zijn oudtante en den secretaris van het Philologen-Congres; niets lag hem op dat
oogenblik verder dan oudtantes en philologen. Het preekje legde hij terzijde voor
juffrouw van der Wall. Zij las zulk soort verheven dingen altijd met groote
belangstelling; misschien zou deze vermaning omtrent den oordeelsdag haar wat
afleiden van de geschoren bovenlip.
Het voorjaar lokte. Geen betere tijdpasseering denkbaar, dan eerst de brieven te
posten en verder den geheelen middag wat om te hangen op een café-terras. Neuriënd
zocht Dumay zijn zomerhandschoenen en zijn wandelstok; het gaf hem een pleizierig
schokje, dat hij zich in den spiegel naast den kapstok even niet herkende. Voor hij
uitging,
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overhandigde hij juffrouw van der Wall het preekje:
‘Waarschijnlijk kom ik pas tegen het eten thuis... Leest u dat maar eens, dat zal u
zeker interesseeren!’
Op het terras zag hij, terwijl hij zich in de zon zat te koesteren, een meisje uit de
hoogste klas, in gezelschap van haar ouders. Achter den rug van de moeder om keek
zij lang en nadrukkelijk in zijn richting, tot hij zijn stoel toevallig verschoof; toen
zag hij haar plotseling hoogrood worden en dekking zoeken achter de breede mama,
die van het spelletje niets gemerkt had.
Pas na tweemaal bellen kwam juffrouw van der Wall opendoen.
‘Is mijnheer al weer op de been, juffrouw van der Wall, of...?’ Marie trachtte haar
stem zoo gewoon mogelijk te doen klinken.
‘Mijnheer? Die is al lang en breed weer uit!’
Juffrouw van der Wall deed norsch en afwijzend; haar kortstondige
tegemoetkomendheid schijnt nu al voorbij te zijn, dacht Marie.
‘Weet u soms, wanneer mijnheer ongeveer thuis komt?’
‘In geen geval vroeger dan etenstijd!’
‘O. Dank u. Dan kom ik een andere maal nog wel eens terug.’
De deur kletste achter Marie dicht...
Eeuwige pijn en knersing der tanden. Aardbevingen, pest, hongersnood in China.
Nog is het tijd, lezer!
Juffrouw van der Wall zag de letters door een waas van tranen. Zij moest haar
neus snuiten, voor zij naar het fornuis ging.
MENNO TER BRAAK
(Wordt vervolgd)
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Verzen van vroeger Tot den Arme
Den langen dag en heel uw leven
wordt gij gemeden en gekrenkt
als ware in U een stof gemengd
waartegen zonde is voorgeschreven.
Toch is ons aller vleesch en bloed
van ééne soort; en dat de regen
ons aller voetspoor weg zal vegen
dat zien ook zij en weten 't goed.
Maar éérst het geld en dàn pas denken
of hij dan tòch bestaat, de man
die hen bij de ooren nemen kan
om hen met eigen maat te schenken.
Zoo gaat het liedeken zijn gang.
Wees blij dat men u blijft gedoogen:
ge hebt geen wimpers aan uw oogen
en maakt de rijke kindren bang.
Kom, laat ons de afstand eens verbreken.
't Is om mijzelf, ik heb verdriet,
en 'k durf, daar niemand hoort of ziet,
wat gij zult doen of ik zal spreken.
‘Ik ben niet vies van u, o neen,
noch van hetgeen uw kleed doet blinken.
en zwart doet zien en muffig stinken.
Wend u niet af en ga niet heen.
Maar grijp mij of wij broeders waren,
aan éénen duivel saam verkocht,
en laat gerust uw ademtocht
mij om het aangezichte waren.’

Rotterdam, 5 Jan. 1910.
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De Bult spreekt
Hier is de bult, de rammelkast,
de knobbelvent, de leuke gast,
de dwerg die 't hoofd omhoog moet steken
als hij zijn zonen toe wil spreken.
De knotwilg met den gekken stam,
waar boven op een reuzenzwam
genesteld is voor al mijn dagen
en die geen mensch er af kan jagen.
Hij huist daar reeds zoo lang mij heugt,
hij was de duivel mijner jeugd,
die 't al verpest heeft en bedorven
en glorie tot mijn schâ verworven.
Hij heeft mijn trouwdag meegevierd
en alles naar zijn zin bestierd,
mijn rok ontsierd, mijn bruid doen blozen
en gal gespuwd op hare rozen.
Zoo deed en doet hij moord op moord,
al zit hij stil en spreekt geen woord
en ziet noch hoort, noch maakt gebaren:
hij vreet mij op met huid en haren.
Gij die reeds alles hebt misdaan
wat doembaar is in één bestaan;
gij kerels met uw zwart geweten,
die slapen kunt noch rustig eten
en schichtig door het donker waart:
komt op, geeft hier wat u bezwaart,
ik zal het torsen zonder klagen
als gij zoo lang dat ding wilt dragen.

Rotterdam, 25 Febr. 1910.
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De Klacht van den Oude
Ik word aan 't oud zijn niet gewend.
De lichtelaaie die 'k heb gekend
zit nog te diep in mijne knoken
en blijft mij dag en nacht bestoken.
Mij beetren heb ik steeds gewild,
en menig, menig uur verspild
aan op te zien naar ginder boven,
aan bidden leeren en gelooven.
Helaas, ik schaam mij en beken
dat ik wel diep verdorven ben.
Want God en Ziel en andere dingen
waarvoor de menschen psalmen zingen,
Geweten, Vaderland in nood,
de Sterrenhemel en de Dood,
het wil, het wil tot mij niet spreken,
wat ik ook tracht het ijs te breken.
Maar waar ik wèl toe ben bereid,
dat is voor elke jonge meid
zooals er honderdduizend loopen,
de kleeren van mijn lijf verkoopen
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en heel mijn huis en heel mijn vrouw.
Ik zou het doen, en geen berouw
zou in mijn oogen staan te lezen,
en 't zou nochtans een misdaad wezen.
Wanneer ik langs de huizen trek
loert men mij na, als ware ik gek,
alsof mijn plannen en mijn zonden
op mijnen rug te lezen stonden.
Ik ben een schurk, ik ben een hond,
geen rustplaats waard in heil'gen grond,
en 'k wil een hoog rantsoen betalen
voor elken bundel zonnestralen:
Maar laat mij doen met eigen vuur
wat ik verkies, zoolang ik duur.
En plaag ons niet: mij arme stakker,
en Satanlief, mijn laatste makker.

Rotterdam, 14 Februari 1910.
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Het Huwelijk
Toen hij bespeurde hoe de nevel van den tijd
in de oogen van zijn vrouw de vonken uit kwam dooven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven,
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.
Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij den baard
en mat haar met den blik, maar kon niet meer begeeren,
hij zag de grootsche zonde in duivelsplicht verkeeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.
Maar sterven deed zij niet al zoog zijn helsche mond
het merg uit haar gebeente, dat haar tòch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.
Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wasschen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in eenig ander land.
Maar doodslaan deed hij niet, want tusschen droom en daad
staan wetten in den weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.
Zoo gingen jaren heen. De kinderen werden groot
en zagen dat de man dien zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.

Rotterdam, 7 Mei 1910.
WILLEM ELSSCHOT
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De manier voor goede Verstaanders
I De goede Verstaanders
Women - but are you not sick to death of the word?
(VIRGINIA WOOLF)
Men moet niet alleen een vrouwelijk auteur zijn, maar de subtiliteit van Virginia
Woolf bezitten om in deze tijd van emancipatie-die-alweer-achter-de-rug-is op te
merken, hoe bepaalde vrouwelijke eigenschappen zich nog scherper dan ooit
afteekenen juist in het veroverde gebied van de intellectualiteit (want man of vrouw
die voor de intelligentsia van dèze eeuw geboren is, bevindt zich, graag of niet, nu
eenmaal met de intellectueele tic behept). ‘The desire to be veiled still possesses
them. They are not even now as concerned about the health of their fame as men are,
and, speaking generally, will pass a tombstone or a signpost without feeling an
irresistable desire to cut their names on it, as Alf, Bert or Chas must do in obedience
to their instinct,... it is one of the great advantages of being a woman that one can
pass even a very fine negress without wishing to make an Englishwoman of her.’
Inderdaad kan de vrouwelijke intelligentie, mits aanwezig, door alles wat haar van
de mannelijke onderscheidt: niet haar structuur, maar haar voedingsbodem en
affiniteiten, van een natuurlijke gedetacheerdheid zijn, waartegen het meest
dogmatische scepticisme het zou kunnen afleggen, en deze gedesinteresseerdheid,
al of niet aangeboren of exclusief-vrouwelijk, het denken voor eigen plezier, en
eerlijk zonder doel en zonder de wil om anders-overtuigden te veroveren, vindt op
het oogenblik gemakkelijk een atmosfeer die ermee in harmonie is; alleen hebben
maar weinig vrouwelijke auteurs de bewustheid en lust tot experimenteeren van een
Virginia Woolf, en dus is
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het beter om enkel te zeggen dat zij haar vrouw-zijn weet te gebruiken op een manier
die in de tegenwoordige constellatie, en trouwens ook los daarvan, subtiel en zeer
aantrekkelijk is. Zij heeft typisch het procédé van wie zich rekenschap geeft dat men
denkt ‘met lichaam en ziel’, dat een opeenvolging van gewaarwordingen de helderheid
kan krijgen van een idee, en dat de techniek zich dus zooveel mogelijk bevrijden
moet van het ‘verhaal’. om het eigenlijke verhaal te kunnen construeeren, binnen de
huid van de personnages.
Bijna altijd wanneer men een auteur een procédé ziet kiezen waarmee hij zijn
aandacht los maakt van het ‘verhaal’ en de feiten, verraadt zich, sterker dan een
litteraire bedoeling, een voorkeur van temperament. Het is een techniek van
ontsnappen, zich naar weerskanten willen bevrijden: van de toevalligheid van
gebeurtenissen èn van de theoretische carte-blanche die een essay geeft; zijn
belangstelling ligt in het middengebied waar de relaties tusschen zijn eigen wijze
van reageeren en de werkelijke gebeurtenissen worden aangeknoopt. De vorm van
Jacques Chardonne in Eva en Claire is een voorbeeld van die behoefte om tusschen
de dingen door te gaan en de personnages niet compleet te teekenen, alleen de
verwerking van een bepaald gevoel temidden der feiten. Eva noch Claire (van wie
de ‘Ik’ de echtgenoot is) leven, en de ontwikkeling van een sentiment is een zaak
tusschen den ‘Ik’ en zijn aanleg, waarbij de realiteit slechts de gegevens verschaft.
Maar omdat hij als auteur toch over alle emotieversnellingen die hem eigen zijn, alle
graden van warmte en verblindheid, wil beschikken, en ook over de kleine feiten die
onontbeerlijk zijn om de herinneringen te vormen waaraan een geschiedenis, ook
een innerlijke, zich vast moet hechten, schrijft hij deze ‘romans’, inplaats van een
essay over het gevoel voor een vrouw. Dat wil daarom niet zeggen dat zulke romans
autobiografisch moeten zijn, of de feiten waar; en evenmin dat een natuurgetrouwe
zelfanalyse per se zuiverder zou zijn dan een gedroomde: bij een autobiografisch
fragment dat ‘niets dan de waarheid’ geeft en
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dan gepresenteerd wordt als roman bestaat de kans dat het gegeven zonder meer de
overhand houdt, en het procédé de sporen van zulk een oninteressante
geheugenoefening blijft dragen. Dat de auteur wat hij vertelt heeft hernomen in zijn
verbeelding, evengoed als iedereen de dingen vervormt in de herinnering, is al de
minste litteraire vervalsching die men eischen kan.
Bij al zijn scherpzinige gevoeligheid is toch de vorm van Chardonne's werk
monotoon. Bij een beschouwelijk temperament als dit zijn de feiten altijd vervangbaar,
maar deze dagboekvorm, die op ieder moment een brokje vertelling met een
bespiegeling kan afwisselen, laat naast de telkens treffende en zoo sympathieke
sensitiviteit een soort luiheid toe, de luiheid die alle ‘maximes’ die ooit geschreven
worden, hoe waar ze ook mogen zijn, in laatste instantie vervelend maakt. Bij een
houding als die van Chardonne, bij deze overtuiging dat het leven zich afspeelt
tusschen de feiten en de persoonlijke weerspiegeling ervan, hoort een elastische
sensitiviteit, en een intelligentie die niet altijd rustig blijft maar zoo noodig met de
sensitiviteit haasje-over wil spelen. Want een zoo weinig gefixeerde instelling op
het leven als de ‘relativistische’ raakt in trilling met ieder gebaar dat de werkelijkheid
eischt. De maximes van Chardonne, die overigens volstrekt niet leeraart, eerder
passief is, behooren tot de goede soort waarheden: degene waarvoor met een subjectief
gevoel wordt ingestaan; maar de formuleering van een waarheid blijft alleen
verrassend wanneer de toevallige oorsprong er nog in getoond wordt. Over opvattingen
is te discussieeren, maar in het feit dat déze toevallige aanleiding tot déze en geen
andere sprong in het abstracte voerde, verraden temperament en verbeelding zich:
waarborg van een boeiende gedachtengang. Een schrijver is alleen, een lezer is alleen;
dat een lezer geraakt wordt, beteekent dat er iets in zijn verbeelding wordt losgemaakt,
en hij zegt dat een schrijver hem ‘ligt’ wanneer hij, bewust of onbewust, verwantschap
voelt van stimuleerende aanleidingen en associaties. Een bepaalde volgorde, het
gebruik van het een of andere woord in een
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speciaal verband, zeggen soms meer over de verwantschap met een auteur met wie
men het ‘absoluut eens’ is, - niet alleen wat de ideeën maar wat de inzet van het spel
betreft - dan een overeenkomst van principes.
Een van de raffinementen die wij in alle variaties tegenwoordig cultiveeren, is het
tegen den toon aan klinken, het echoën en het ertusschendoor zeilen. Dit staat een
psychologisch preciese waarneming niet in den weg, integendeel, want wij leven in
een tijd van goede verstaanders. En niet de aesthetische goede verstaanders die de
‘evocatie’ als litteraire techniek mogelijk maakten, maar zij die bij de eerste stimulans
- op voorwaarde dat die psychologisch scherp is - op eigen houtje een heele
gedachtengang ten einde kunnen denken. Iemand wandelt door de kamer, verzet een
bloempot of verschuift een stoel: is het uit het feit dat een aschbakje op een andere
plaats gezet kàn worden, niet duidelijk genoeg dat men ook de lamp van het plafond
zou kunnen slaan en tot gruis laten vallen? En voor onze verbeelding is het nu ook
reeds alsof de lamp voor onze oogen begint te schommelen, in de verbeelding gebeurt
zoo'n verwoesting altijd nog iets efficienter dan in werkelijkheid, waar wij na een
kwartier tot het installeeren van een andere lichtbron zouden overgaan, en zij hangt
nog slechts in onberekenbare, haardunne draadjes aan de zoldering. Hoeveel
spannender blijft hierdoor het dagelijksch bestaan, waarin de sceptici ineens niet
meer weten wanneer, op welk inopportuun moment, het vallen van de lamp tot wie
weet welke verrassende handelwijzen zal dwingen! men zou nu voor geen geld
voortijdige voorzorgsmaatregelen willen treffen, of overleg plegen... De
‘sympathiekste’ schrijvers (degene met de meeste zin voor realiteit!) zijn zij die bij
hun lezers het recht respecteeren om zelf de consequenties te trekken, zooals de
sympathiekste menschen diegene zijn die aan een ander het recht toekennen om zijn
eigen domheden te begaan.
Het genre dat op de feiten reageert inplaats van ze uit te beelden, heeft de moeilijkheid
van de litteraire verval-
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sching - moeilijkheid nu de litteratuur in het teeken der oprechtheid staat, en bovendien
niemand aan ‘objectief’ gelooft of zich voor ‘historisch’ interesseert - achter zich
gelaten, maar zich een nieuwe, die van een te vaag à peu près, geschapen. Aangezien
de feiten bij deze bespiegelende toon vervangbaar schijnen, kunnen zij gekneed
worden zonder dat de echtheid van het accent erbij verliest. Maar wie zich op zijn
eigen toon laat drijven zonder zich van de rol der feiten bewust rekenschap te geven,
is niet ‘reëel’, en díe vervalsching is een zonde tegen de oprechtheid. Het: ‘hat man
Charakter, so hat man auch sein typisches Erlebnis, das immer wieder kommt’ van
Nietzsche is misschien waar, maar dan vooral omdat iemand die het meest aan toeval
gelooft, het meest geneigd is om nà een ingrijpende gebeurtenis te zeggen: zoo moest
het gebeuren. Het is in het bizonder bij een aanleg waarin de herinnering een groote
rol speelt dat de feiten een soort legendarisch licht vangen waardoor zij geheel in het
verloop van een leven in te lijven schijnen, inplaats van, ook achteraf bezien, het
karakter van botsing te behouden dat zij in werkelijkheid bezeten moeten hebben.
Zoo wordt een gelijkmatig-bespiegelende toon dan on-reëel. Eigenlijk gaat wie deze
toon niet - als het niet door een dramatisch accent is, dan door schakeering overwinnen kan, ook nog slechts in schijn heen en weer tusschen de feiten en zijn
reacties; in werkelijkheid is hij voorgoed naar een van de twee kanten overgeloopen.

II De Manier bij Virginia Woolf
‘... Cette activité menue d'une chambre à l'autre, cette rêverie de la couture,
ces distractions claustrales toujours un peu serviles, endormeuses, qui
permettent aux femmes de supporter un mari, des enfants, ou la solitude.’
(JACQUES CHARDONNE, Claire)
Een romancière die haar eigen rotsvaste stukje van de wereld met vrouwelijke intuïtie
of vrouwelijke gevoeligheid beschrijft, is nog niet daarom als auteur intelligent.
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Zij accepteert rondom haar uitverkoren stukje de overige wereld als vreemd, objectief,
te ‘begrijpen’ of zelfs ‘aan te voelen’, maar niet te vervormen, een overbekend decor.
Virginia Woolf is een intelligente schrijfster; in haar kritisch werk is haar litteraire
voorkeur soms tot een stereotype levenshouding verstard en begint haar methode
door voortdurende herhaling op een procédé te lijken, in haar romans eischt zij goede
verstaanders, meer nog langs den omweg der verbeelding dan regelrecht voor het
intellect. Er is in haar stijl niets van de ‘gezelligheid’, waaraan maar zoo weinig
vertellende vrouwen ontkomen. Katherine Mansfield ontkwam er meestal aan. Virgina
Woolf, die verklaard heeft dat het duizendmaal jammer zou zijn wanneer een vrouw
zou schrijven als een man, en die zich met perfecte gratie beweegt in een wereld
waar ‘de realiteit tusschen een vrouw en haar handschoenen’ meetelt - of die wereld
zich in de nabijheid van een schotsche vuurtoren of in het hart van Londen bevindt,
en even natuurlijk waar een filosoof er worstelt met zijn problemen als waar een
gastvrouw er bloemen uitzoekt voor haar partij - schrijft een enkele maal te
gemakkelijk ontspannen, maar nooit knus. Het is trouwens onjuist dat zij een wereld
van ‘handschoenen en schoenen’ zou beheerschen: zij beheerscht de sensitiviteit van
haar personnages, wetend dat men aan de ontbijttafel kan zitten tegenover een
kamerdeur die een verte wordt, terwijl een ergens anders geleefde jeugd als een
‘surimpression’ over de bedrijvigheid van het oogenblik heenglijdt. Zij kan een kamer
waar menschen bij kaarslicht rond een tafel zitten een vasteland noemen tegenover
de wereld achter het glas die als water beweegt; het is geen vanzelfsprekendheid,
omdat zoo duidelijk op een ander moment, als de diepe, werkelijke aandacht van
haar hoofdpersoon bij een herinnering is, de kamer het vlietende element zou kunnen
zijn.
Niet de met procédés van anderen te vergelijken vorm van monologue intérieur
(maar in de derde persoon, behalve in The Waves) maakt Virginia Woolf's
oorspronkelijkheid uit, maar dat zij zonder overgang en toch geleide-
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lijk, zonder auteursexcuses, de zee noemt na een verschoten shawl. Zij laat haar
personnages denken, bijna altijd denken en sporadisch een gesprek voeren dat tegelijk
gespiegeld wordt door hun gedachten; dit denken is als een rest van leven: dat deel
van de persoonlijkheid dat niet door het actieve bestaan wordt verbruikt, en waaruit
het denken ontstaat; dat de sensitiviteit te hulp roept om steunpunten en vandaar
duizend onsamenhangende maar intieme associaties toegevoerd krijgt. Haar beroep
op de verbeelding van de lezer is soms zoo direct, dat het gegeven onze volledige
inzet neemt, en de uitwerking, abrupt, wel teleurstelt. (Orlando, dat meer als verhaal,
minder als monologue intérieur geschreven is.) Maar de subtiliteit van Virginia Woolf
is die van de goede verstaander, haar ironie ook, en ditmaal vrouwelijk geaccentueerd:
wij bezitten bijvoorbeeld een onbegrensd aantal beschrijvingen van mannelijke
auteurs over een vrouw die haar beau jour heeft, maar geen zal volstaan met het
uitbeelden van de enkele haastige gewaarwording waarmee een vrouw zelf het merkt.
Virgina Woolf heeft gelijk wanneer zij zegt, in de essay A Room of One's Own, dat
de muren van de kamers waarin vrouwen leven, doordrenkt zijn van ‘creative force’.
Deze ‘creative force’ wordt een uitdrukkkingsmogelijkheid omdat men er het rythme
van een individu in kan betrekken; de personnages in wie wij volgens deze techniek
‘worden ingeleefd’, voelen, onder de onvermijdelijke kabbeling van bedrijvigheden
en dagelijksche of grillige associaties, zichzelf leven in een stroom van diepe,
instinctieve contacten met de wereld, en even instinctieve botsingen of ontwijkingen.
Van haar beide boeken die een vrouw van vijftig tot hoofdpersoon hebben, is Mrs.
Dalloway het subtielste, To the Lighthouse het gevoeligste. Mrs. Dalloway, de
charmante, mondaine, die de grens tusschen gratie en oppervlakkigheid zoo zuiver
in acht kan nemen door de gave van reëel genieten die onder haar bestaan ligt; Mrs.
Ramsay, moeder van acht kinderen, een ‘gewone’ mooie vrouw, maar van wie de
persoonlijke sfeer sterker is dan de
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aanwezigheid van wie ook die in haar nabijheid komt. Mr. Ramsay, veelgelezen
filosoof, aan zichzelf twijfelend en hulpeloos beslag leggend op de onuitgesproken
kracht van zijn vrouw, voor zichzelf schichtig, comediespelend, en merkwaardig en
sympathiek in de energie waarmee hij zich door zijn exuberantie op de been houdt,
is een van de beste psychologische ‘portretten’ uit het werk van Virginia Woolf. In
de vrouwen geeft zij juist niet de psychologische details in de eerste plaats die een
portret maken, maar wat men de vloeibare psychologie zou kunnen noemen: de wijze
ontledend waarop de gewaarwordingen geabsorbeerd, vervormd en tot een deel van
de persoonlijkheid worden; volgens het bij iedereen andere rythme dat iemand altijd
weer in het spoor van zijn eigen aanleg zal doen terugvallen, zelfs al meent hij zijn
persoonlijkheid op een gegeven moment van den grond af herzien te hebben. Bij al
het glijdende van haar techniek bezit zij voor de personen van het tweede plan een
psychologische opmerkingsgave die haar vooral met groote directheid richt naar
waar er bij iemand iets hapert, aan de schijn ontglipt (de gouvernante in Mrs.
Dalloway, de ouder wordende schilderes Lily Briscoe); en, zoolang het aan haar
rythme van gedachtensprongen boven een gestadige onderstroom verwant blijft, een
scherp, soms iets te melodieus-gemakkelijk uitbeeldingsvermogen (de klagelijke
Septimus dien wij een dag lang door Londen volgen in zijn neurasthenische toestand,
tot zijn zelfmoord).
Het heeft niets van een krachttoer dat Mrs. Dalloway op één dag speelt, To the
Lighthouse op tweemaal een dag met een intermezzo waarin ‘de tijd voorbijgaat’ een tuin verwildert, een behang verschiet, een tapijt verbleekt, herinneringen worden
steeds vager bij de werkvrouw die periodiek in het leege zomerhuis terugkomt. En
in het derde gedeelte is de hoofdpersoon al dood, iemand probeert haar beeld terug
te denken en twee van haar kinderen nemen het gedachtenweefsel weer op, dat tien
jaar geleden in dat huis bij Mrs. Ramsay begonnen is. Wanneer dit een standpunt
willen innemen ten opzichte van het

Forum. Jaargang 2

47
tijdsverloop binnen haar romans alleen een litteraire bizonderheid was, (ook Orlando
heeft dit op een andere manier) zou de auteur niet telkens in een vergelijking, een
associatie, verraden hoezeer deze preoccupatie uit een eigen rythme voortkomt. Het
lyrische intermezzo Time passes in To the Lighthouse, de tusschengeschoven
fragmenten in The Waves zijn, vanuit het vage, tijdelooze, voorbijgaande, een aanloop
om in het eigenlijke verhaal precies te kunnen zijn; en vooral precies over het
vluchtigste. Het zien van de wereld uit een trein (‘that town, or that mule cart, or that
woman working in the fields’) krijgt bij deze preoccupatie - die aangeboren is wanneer
het geen hersengymnastiek is - een bekoring, bijna een beteekenis, het is een anders
zien dan anders. Het vluchtigste is het onherhaalbaarste: gebeurtenissen leven na in
consequenties, maar een moment en een stemming bestaan alleen bij de gratie van
onze volledige aandacht.
‘It was necessary now to carry everything a step further. With her foot on the
threshold she waited a moment longer in a scene which was vanishing even as she
looked, and then as she moved and took Minta's arm and left the room, it changed,
it shaped itself differently; it had become, she knew, giving one last look at it over
her shoulder, already the past.
...She felt rather inclined just for a moment to stand still after all that chatter, and
pick out one particular thing; the thing that mattered; to detach it; separate it off;
clean it of all the emotions and odds and ends of things, and so hold it before her,
and bring it to the tribunal where, ranged about in conclave, sat the judges she had
set up to decide these things. Is it good, is it bad, is it right or wrong? Where are we
going to? and so on. So she righted herself after the shock of the event, and quite
unconsciously and incongruously, used the branches of the elm trees outside to help
her to stabilise her position.’
Virginia Woolf behoort ook tot degenen die aan de feiten voorbij willen schrijven.
In To the Lighthouse zet zij ze tusschen vierkante haken, in het tusschengedeelte, en
heeft
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ermee afgedaan. (Het noemen, op deze manier, van de dood van Mrs. Ramsay heeft
werkelijk het effect van een plotselinge gaping.) Ook in het andere werk is het
karakteristiek dat zij nooit de auteurscomedie speelt van ernaar te laten raden wáár
voor haar het accent ligt: zij elimineert wat buiten haar ‘rythme’ valt, met de
nonchalance van iemand die met gratie zichzelf weet te zijn. Met gratie: zij bederft
wat er wel onder valt dan ook niet met een laag van haar lievelingskleur, en
transponeert haar wijze van zien niet tot een ‘visie’ die in de plaats van psychologische
scherpzinnigheid dienst moet doen. Haar soort analyse ontleent genoeg perspectief
aan een altijd gereede, soms bijna te toegewijde verbeelding, die de zuiverheid nooit
overstemt. Zonder die verbeelding zou Virginia Woolf van Ramsay's wandeling op
het terras, worstelend met een ‘probleem’, starend op een bak met geraniums, niet
zoo'n spannende en ook bittere comedie hebben kunnen maken - de spannende
comedie die het tenslotte wàs, want aan den toon van het werk van dien filosoof zal
men later wel hebben moeten merken uit welke aangrijpende peripetieën zijn conclusie
ontstond; wanneer hij tenminste een filosoof was, de moeite van het aanhooren waard!
Hoe subjectief ook, tegelijk met het gevaar van lyrische overladenheid, vermijdt
Virginia Woolf een andere overdrijving: zij is in waarheid een ‘relativistische’
romancière. Haar scherpzinnigheid is volkomen gedesinteresseerd, zonder eenige
schraalheid daardoor, en overtuigend alleen voor wie al van nature overtuigd is. Door
niet tegen dit ‘van nature’ in te denken, behoudt men het contact met de menschelijke
nuance, door niet met een doel te denken, het gevoel voor proporties. Virginia Woolf
bestrijkt een betrekkelijk beperkt terrein, en formuleert geen problemen, maar zij
heeft een besef van nuance dat, met de gemakkelijke, accentlooze intelligentie van
haar stijl, zoo noodig door iedere geestelijke verstarring heen kan flitsen *), en zich
door geen enkele grens van ‘belangrijk’ of ‘zonder betee-

*) B.v. bij de beroemde psychiater in Mrs. Dalloway, de filosoof Ramsay, de self-made atheïst
Charles Tansley.
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kenis’ laat bekommeren. Vandaar dat ik als een van de beste van haar werk de absoluut
geloofwaardige en maar weinig ironische bladzijde noem, waar Mrs. Ramsay de
mechanisch geworden hartelijkheid tusschen haarzelf en een vriend van jaren onder
een savant en futiel tafelgesprek over ‘boeuf en daube’, lievelingsschotel die zij met
opzet perfect heeft gewild, weer eens voelt uitbotten, van zijn kant het eerst, tot
warmte met een element van verrassing erin, tot iets dat sprankelt en glans heeft en
een werkelijke uitwisseling is. Zoo speelt men met proporties - niet alleen
scherpzinnig, maar charmant.
ELISABETH DE ROOS
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Tuinen bij Wind en Weer
I
O wit, grauw en groene
Droefenis van kleine velden
Waarin niets meer overhelde
Naar 't rood van pioenen...
Er was een geest in deze
Verwarde tuinen verdwaald,
Hij heeft bij de takken gedraald
Om runen te lezen,
Toen in de sneeuw gestaan
Vijf tellen lang,
In dien tusschentijd was er een bang
Fluiten voorbijgegaan.
Die vogel vloog omhoog,
Toen met 't zachtste kraken
De geest vreesachtig door 't laken
Der sneeuw heentoog.
Zoekt hij een krom, oud
Vrouwtje dat sprokkelt,
Of een kind dat tokkelt
Tegen raambloemen koud,
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Dat neerziet na 't kloppen
Door de ronde kijkgaten
Die ijsvarens openlaten
Voor hunk'rende vingertoppen?
Het kind ging slapen,
De vrouw was weer verdwenen,
Twee muurlantarens schenen
Een zonsondergang na te apen.
O wit, grauw en groene
Droefenis van kleine velden
Waarin dít slechts overhelde
Naar 't rood van pioenen...

II
Regens op rijke stadskwartieren,
Op parken, tuinen, en een zinken dak,
Overstemden de populieren
Vanaf dat de wind opstak.
Zij ruischen op vierkante perken, Of rond, of in den vorm van een ruit, Een toevloed van waterwerken
Naar grond, nog vochtig van de spuit.
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En een nieuw spruitend watergewas
Heeft in den ondiepen vijver
Snel zich tot bloeien beijverd, Wordt weer doorzichtig als glas. Regens op roze meisjeshanden,
De palmen omhoog gekeerd,
Roze, met dien verstande,
Dat het hemelgrijs domineert,
Vroolijk, met dié beperking,
Dat de verveling grooter is.
(Papa neemt een hartversterking:
De serre wordt frisch.)
Toch klinkt het als kletterend harken
Zacht over de roze huid,
Teederzacht als grootmoeder's varken
Met een lange snuit.
Regens op handen, die komen wenken
Als uit een zelfde balgewaad,
En er geen aandacht aan schenken,
Dat er maar éen beminde staat,
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Want allen worden vriendinnen
In den regen, die allen verblindt
Voor verschil; zij zullen binnen
Een nieuw spel bedenken als kind:
Wié is hij, een koning, een dichter?...
Als zij zien, dat er niet méer staan,
Gaan zij, wel wat verlichter,
Naar de natte tennisbaan. Regens voor minnaressen
In een overtollig verblijf,
Met een afstand van éenen tot zessen
Voor een ruischend tijdverdrijf,
Voor een zang'rige treuzelarij
Die alles moet begeleiden,
Waarin zij niet meer kunnen scheiden
Verweg, voor en achter, dichtbij,...
Waarin ál het geluid wordt beslecht: O, dat de verveling maar niet komt, Van den wagen die in de garage bromt
Tot den vogel die ‘Lorre’ zegt.

S. VESTDIJK
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‘Naamloos en Ongekend’
Ik wilde dat ik het feit dat ik verzen geschreven heb geheel ongedaan kon maken.
Of liever het feit dat ik verzen heb gepubliceerd. Ik zou de herinnering daaraan willen
uitwisschen uit het geheugen der menschen. Het is niet dat ik niet bestand zou zijn
tegen critiek, ik ben niet bestand tegen de onzuivere zelfverdubbeling die door
publicatie ontstaat, of liever die al-schrijvend ontstaat en misschien ontstaan moet,
en die door publicatie, door aanraking met menschen versterkt en verwikkeld wordt.
Ik geloof dat ik zeer goed tegen critiek zou kunnen als ik het gevoel had dat de
critieken die ik over mij zelf lees, ook werkelijk over mijzelf gingen. Maar dit is
haast nooit het geval. En toch hebben ongetwijfeld sommige critici zeer intelligent
en psychologisch zeer juist over den man die voor hen uit mijn werk spreekt,
geschreven. Maar die man ben ik zelf niet, niet meer althans; neen, die man ben ik
nooit ten volle geweest, zelfs niet op het moment dat ik dat werk heb geschreven.
Ik zat vanmiddag te lezen in den herdruk van Nieuwe Geluiden en ik had, hoewel
sommige stukken van de karakteristiek van mijzelf wel degelijk juist zullen zijn,
voortdurend het hinderlijke gevoel, dat het niet heelemaal over mij ging, maar evenmin
heelemaal over een ander, en juist dit halve kloppen ergerde mij. Ik wilde dat ik òf
ten volle die man was òf in het geheel niet. In het eerste geval zou ik de slagen (die
in dit geval niet erg hard zijn) kunnen afweren of laten neerkomen, maar in ieder
geval had ik dan het gevoel, dat zij - terecht of niet - voor mij bestemd en op mij
gericht waren. Het is geen gebrek aan moed, dat ik mij aan een aanval zou willen
onttrekken, ik zou graag ten volle verantwoordelijk zijn.
Ik zou graag mijzelf willen vereenzelvigen met den man die spreekt uit mijn verzen,
niet alleen omdat dan mijn strijdlust voor hem in de bres kon springen, maar omdat
ik het als een bevrijding zou ondervinden als ik eindelijk gelijkheid en
gelijkvormigheid kon ervaren tusschen mij en
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mijn werk. Maar die is er niet. Ik geloof niet dat ik in deze een uitzondering ben, ik
geloof dat ieder dichter een breuk zal erkennen tusschen zichzelf en zijn werk. Men
is nooit los van zijn werk, en men is er niet ten volle mee identiek, ziedaar het
dilemma, voor een rechtlijnige althans. Poëzie is een hoogere waarheid dan wijzelf
zijn, daarom kwelt zij haar dichters.
Ik zou het, bij het lezen van een critiek op mijn werk, ook goed vinden als ik kon
zeggen: ‘dat gaat over een ander’ - en dikwijls kan ik dat ook, maar meestal gaat het
over mij en niet over mij, het gaat over een caricatuur van mijzelf waarvoor ik toch
verantwoordelijk ben. Waaraan ligt het, deze tweespalt, deze vervalsching?: lezen
de menschen mij verkeerd of schrijf ik mij verkeerd? Ik vrees alle twee, maar althans
de vervalsching die onder het schrijven ontstaat, wreekt zich op mij.
Moet men dan niet schrijven? Ik weet het niet, ik ben alleen geneigd momenteel,
om te zeggen: men moet niet publiceeren. Wat heeft men aan de geringe weerklank
die men misschien wekt, wat heeft men als de ijdelheid geluwd is aan den roem? De
roem is een kwelling, zelfs als hij echt is: hij achtervolgt ons met een caricatuur van
onszelf, hij herinnert ons aan het versteende beeld dat wij zijn in ons werk, aan de
vervalschte schim waarmee de menschen ons vereenzelvigen. Deze
bijna-dubbelganger is een parasiet die mij uitzuigt....
Niet enkel de menschen vereenzelvigen ons met ons beeld, ik doe het zelf. Ik richt
mij naar hem, om hem tevreden te stellen, want hij wil op mij lijken, hij wil dat ik
op hem lijk en ik verdraai mij om hem zijn zin te geven, om van zijn hardnekkig
aanhouden af te zijn. Ik ben met hem bezig. Dat is al voldoende, dat is misschien het
vernederendste wat ik mij denken kan: een creatie van mij, na een omwandeling in
de wereld nog erger veranderd, nog minder mijzelf dan op het oogenblik dat ik hem
schiep, keert tot mij terug, werpt zich op mij, hecht zich aan mij, en zuigt zich vast.
Soms een blok aan mijn been, soms een bloedzuiger aan mijn borst en ik kan het niet
loslaten, ik
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kan het niet geheel van mij afzetten, ik kan het niet vergeten.
Er is nog iets anders: het is iets ontzettend vervelends deze caricatuur, waarop men
toch lijkt, terug te vinden in bloemlezingen, in een literatuurgeschiedenis: een
versteende schim tusschen schimmen, een naam, een vervalsching tusschen andere
namen en andere vervalschingen, een lijk tusschen lijken, of - als dit te sterk is - een
nummer tusschen de nummers.
Het ergste is de literatuurgeschiedenis: te zien hoe een stuk van mij verleden is
geworden, historie, versteening, het ligt in een museum, een mausoleum, het ligt op
een kerkhof en verspreidt lijkenlucht.... en dit was te voorkomen geweest door te
luisteren naar een raad van Holst, van Brigge, van Andries de Hoghe, die er zelf ook
niet naar hebben geluisterd. Ik had vrij kunnen zijn, ‘een stil en onopmerkelijk
vreemdeling, naamloos en ongekend...’ Ik had los kunnen zijn van verleden,
onversteend, vloeiend. Ik had mij zelf kunnen zijn.
Ik zou iets van een troost en een verzachting vinden in de gedachte, dat deze
waarschuwende ontboezeming jongere dichters ervan zou weerhouden hun gedichten
te bundelen. Maar het zal tevergeefs zijn: de drang naar bekendheid, naar naam, de
behoefte aan duurzaamheid, en mededeelzaamheid, het verlangen naar weerklank....
zal hen dwingen zich uit te leveren aan de openbaarheid, en zij zullen versteenen als
wij; want het beeld dat leeft als gedicht voor wie kan lezen, is dood voor den man
die het schreef, een deel van zijn dood en een deel van zijn opstanding, maar het
meest van zijn dood. De roem zal hen knechten, het beeld zal verstarren onder hun
oogen, de horde zal hun een beeld voorhouden waarop zij moeten gelijken, zij zullen
een naam hebben onder de menschen, en een beeld dat het hunne wil zijn; ook zij
die jong en los konden zijn, een stroom zonder naam, zullen ingelijfd worden in
Nieuwste Geluiden, zij zullen - terwijl zij nog leven - historie worden en begraven
in een archief....
H. MARSMAN
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Drie Gedichten van Edgar Allan Poe
(Combinatie van verschillend gedateerde teksten)
Alleen
Sinds de eerste kindsheid was ik niet
Als andren waren - hun verdriet
En hun geluk was niet voor mij:
't Ging alles aan mijn ziel voorbij.
Hoe kon hun dronk mijn smachting koelen?
Hoe kon mijn duistre hartstocht woelen
Om 't heil, dat hun begeerlijk scheen?
Ik minde zeer, doch steeds alleen.
Maar in die kindsheid - morgendauw
Van woest bestaan - ontgloorde flauw
't Mysterie dat mij nooit verlaat,
En houdt vertrouwd met goed en kwaad: Aan stortbeek en aan bron verknocht Aan grauwe rots en diepe krocht Aan het scheemrig dennenwoud Aan de zon in 't herfstlijk goud Aan de slag van 't bliksemlicht,
Raaklings langs mij heengericht Aan de donder, aan de storm,
Aan de grillige wolkenvorm
Temidden van 't peilloos esmerald
Tot een duivelgestalte samengebald.
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De Stad in Zee
Zie! Dood verhief zijn koningstroon
In een vreemde stad, een eenzame woon,
Door 't schemerig westen omwaad,
Waar de booze en de goede en de deugd en het kwaad
In eeuwige sluimer vergaat.
Haar outers, torens en paleizen
Zijn onvertrouwd aan 't sterflijk oog Geen aardsche bouwgewrochten rijzen
Ooit zoo onzalig zwart omhoog,
Onwrikbaar, hoe door tijd vervreten!
Rondom, van alle wind vergeten,
Gelaten, onder stille sfeer,
Ligt klaaglijk 't willoos water neer.
Geen straal uit hooger, heilrijk oord
Heeft ooit hier 't nachtgetij verstoord,
Maar 't schijnsel waar de zee van gloort
Stroomt onbeweeglijk zwijgend voort
Op spitsen, steil in 't floers geboord Pijnappels, koepels, vorstenhallen
En Babylonisch trotsche wallen Langs droomprieelen, altaarschrijnen,
Langs bloemen van gebeeldhouwd steen:
Violen, en gekronkte lijnen,
Klimop en wijnstok, weidsch dooreen.
Met schaduwspelen woest verweven
Schijnt alles vrij in 't zwerk te zweven,
Wijl, machtig over 't rijksgebied,
De Dood gedrochtlijk nederziet.
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Half open tempels - open graven,
Liggen gelijk aan 't peil der haven,
Maar noch de diamanten schat,
In elk afgodsoog vervat,
Noch juweelen pracht van dooden
Kan 't roofzuchtig water nooden:
Dees glaswoestijn blijft ongevuld:
Geen golf die naar dees doolhof krult;
Geen rimpel duidt een deining aan
Van ver, langs blijder oceaan Niets toont, of ginds een wind verscheen
Op zeeën, minder wreed sereen.
Maar hoor, toch roert iets in de lucht!
Nu beeft een lange kreet, een zucht
Als wierpen torens 't loom getij
In steelsche daling, traag terzij Als liet hun top, die nedergleed,
Een leege plek in 't hemelkleed!
Of golven slaan, met rooder stralen!
Of eindlijk de uren ademhalen!
- Zoo zijgt hun zwaarte langzaam heen,
En eens, als na verwoed geween
De duivels van hun zetels rijzen,
Zal, waar de stad omlaag verdween,
De hel haar eer bewijzen.
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De Vallei der Onrust
't Was een stil, een lieflijk dal,
Doch het volk, in oorlogzucht,
Stroomde heen, ten wissen val;
Liet alleen de sterrenlucht
Nachtlijks in 't azuur op wacht
Boven d'aardsche bloemenpracht
Waar als roode doom bij dag
't Zonlicht loom en moede lag,
Tot het kil en treurig week
Als een asfodil zoo bleek.
Maar wie thans dit oord bezoekt
Weet het gansche dal vervloekt:
Ziet hoe alles roeren moet Stilte vindt hij nergens meer;
Zwijgen blijft alleen de sfeer
Die op 't gruwlijk raadsel broedt.
O, voor geen voelbare stormen vlieden
Die boomen, worstelend als 't zieden
Der branding over de Hebriden!
Voor geen verneembare winden vluchten
Die wolken, die daar immer zuchten
En ruischen door d'ontruste luchten Over violen als menschenoogen Over de leliën, wieglend bewogen,
Weenend, naar naamlooze graven gebogen;
Wiegelend: van hun geurige knoppen
Schudden zij frissche, paarlende droppen;
Weenende: van hun teedere stelen
Dauwen zij tranen als vuurjuweelen.

HENDRIK DE VRIES

Forum. Jaargang 2

61

Over Poëzie met Voorbeelden
Texts and Pretexts, An Anthology with Commentaries, by Aldous Huxley
(Chatto & Windus. 1932).
Een bloemlezing uit poëzie, met kommentaar van de bloemlezer, en dan niet alleen
in de kwasi-onvermijdelike inleiding, maar tot binnen de rubrieken zelf, waarin de
gekozen gedichten werden ondergebracht; op zichzelf dus reeds een merkwaardig
programma, dat te meer de aandacht trekt, waar de uitvoerder ervan niet de eerste
de beste esteet of professor is, maar Aldous Huxley, de nu wel wereldberoemde
essayist, romancier en dichter, de onvergelijkelike causeur. Ik weet niet of Huxley
voor deze opvatting van een bloemlezing enig model heeft gehad - vanuit een vorige
eeuw zou zoiets weinig verwonderen - maar ook dan blijft de kleine bizonderheid
dat zijn naam op het titelblad staat, overheersend. Terwijl men nog in het boek bladert,
peinst men reeds over de verschillende manieren waarop het kan zijn ontstaan. His
mind is a delight, heeft men van Huxley gezegd; waarom dus niet vóór alles een
wrijving tussen deze geest en de poëzie, of altans met die van enige uitgelezen dichters
binnen alle poëtiese stadia? Het kan ook zijn dat Huxley zijn keuze sedert lang klaar
had, dat al deze gedichten en fragmenten in een portefeuille overgeschreven lagen,
tot eigen lering en genot, en dat hij toen eerst - zoals de gravurenverzamelaar wiens
gesproken toelichting van lieverlede stereotiep werd - de behoefte kreeg zijn
partikuliere kollektie gedrukt te zien, met wat hij erover te zeggen placht ernaast.
Het kan nog zijn dat hij eenvoudig lust had om over al de poëtiese onderwerpen die
hij kende wat essayisties proza te laten opgaan; dat hij daarom dus deze teksten, meer
of minder snel, bijeenbracht en tot ‘pretexten’ maakte. Het essentiële blijft dat men
weer eens met hem te doen krijgt: in the commentaries the reader will find himself
perhaps in closer personal touch with Mr. Huxley's mind, suggereert het omslag,
than in any other of his books.
Daar het dus voor een groot deel over Huxley zal moe-
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ten gaan: ik heb natuurlik het nodige kwantum bewondering voor zijn kultuur, goede
smaak en andere essayistiese volkomenheden; met dit soort bewondering kan men
hier beter niet karig zijn. Maar ik moet beginnen met te erkennen dat ik zijn geest
nooit zo ‘delightful’ vond als misschien wel zou kunnen. Het plezier van naar Huxley's
intelligentie te luisteren werd mij altijd weer bedorven door zijn tempo. Hij heeft
werkelik tè veel tijd om geestig te zijn; voor een zoo skepties iemand, die er hoogstens
op gesteld schijnt zijn lezers te domineren door de nonchalance van zijn
veelzijdigheid, bezit hij ook een verdachte bedrevenheid om iedere glimp van een
oorspronkelike zienswijze enige bladzijden te laten duren, als refrein of leitmotiv,
wanneer de ‘kunst van het ontwikkelen’ niet meer volstaat. In het essay Those
Personal Touches van de bundel Music at Night) waarin hij zo gedistingeerd zijn
schroom demonstreert om over zichzelf te spreken, heeft hij niettemin enige
mededelingen gedaan die mij treffend juist lijken en waaraan ik voortdurend word
herinnerd, terwijl ik bekoord zou moeten zijn. I have, zegt Huxley daar, in the course
of a strenuous journalistic career, written articles on an extraordinary variety of
subjects, from music to house decorating, from politics to painting, from plays to
horticulture and metaphysics. Diffident at first of my powers, I learnt in the end to
have confidence. I came to believe that I could, if called upon, write an article about
anything. En dat is het: men weet langzamerhand werkelijk tè goed dat hij over dit
ene onderwerp precies zo onderhoudend zou kunnen schrijven als over dat andere,
en zelfs dat het maar een gelukkig toeval is wanneer hij het niet over de twee tegelijk
doet. En dan, er is in ‘de meesterlikheid waarmee hij het essay hanteert’ een element
dat mij bepaald antipatiek is en dat ik bijv. ook vind in de ‘meesterlikheid’ van
Nijhoff's essays: ik weet dat ik te doen heb met een intelligent, verfijnd, gevoelig
man, en toch, ondanks al de goede smaak waarmee hij zijn kultuur opdient, een zeker
pedantisme (in de Franse zin) filtert er onophoudelik doorheen; de voordracht is
behagelik, be-
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haagziek zelfs, en toch nooit geheel vrij van het akcent dat iemand tot wat de Fransen
noemen ‘un cuistre’ stempelt. Beschouwd als uitsluitend gericht tot
mede-intellektuelen, hebben zulke opstellen natuurlik het voordeel van hun
nadrukkelike gracieusheid (achter de sigarenrook, ergens op de achtergrond, waant
men een deur op een kier, die naar het boudoir voert der afwezige dames, en dit
gevoel van een boudoir-in-de-rug leidt de belangstelling zelfs wat af); beschouwd
als betoveringen alleen, hindert dat andere akcent. Als men Wilde naast Huxley leest,
Intentions naast Music at Night, begrijpt men misschien meteen wat ik bedoel: de
betovering bij Wilde is èn rijker èn spontaner, terwijl de mondaine inkleding toch
zeker niet minder is, en, eerlik gezegd, soms bij het kwallige af. Het essay leent zich
niet altijd voor de spreektoon, maar er is een welbehagen in de verhandeling, die mij
bij gedistingeerde auteurs juist altijd weer verwondert.
De bundel Texts and Pretexts blijkt, voor het antologiese gedeelte, bijna uitsluitend
te bestaan uit Engelse poëzie; de uitzonderingen zijn voornamelik Frans, met een
voorkeur voor Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud; niet één Duits gedicht komt erin
voor. Het kommentaar betreft niet altijd de gedichten zelf, is dikwels meer een
begeleiding in proza van het in de gedichten behandelde. Als accompagnateur nu is
Huxley minstens even opdringerig als knap; maar voor een ontmoeting met dichters
heeft wel niemand dit boek gekozen. Zelfs als een doos met voorbeelden uit de poëzie
is het nauweliks ‘Duits’ genoeg, te amateurachtig, te zeer kurieus alleen, en zelfs waar van sommige gedichten niet meer fragmenten, maar flarden en repen werden
vertoond: de hals van een elegie en de benen van een sonnet - als opzettelik misvormd.
Blijft de bizondere betekenis van het kommentaar. Waar dit de gedichten raakt, wordt
het vanzelfsprekend een zaak van al-of-niet meevoelen (als Huxley van een sonnet
van Gerald Mainley Hopkins, dat op blz. 65 onder de rubriek Man and Behemoth
voorkomt, getuigt dat: never, I think, has the just man's complaint against the universe
been put more forci-
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bly, worded more tersely and fiercely, kan ik ook na gespannen herlezing van al deze
kwaliteiten ongeveer niets bemerken); voor het overige blijft er een soort kompetitie,
zoniet konkurrentie, bestaan tussen de gedichten en het proza. De gedichten, die vaak
nogal bot achter elkaar gedrukt werden, vloeien soms in elkaar over of druisen tegen
elkaar in, zonder dat het, in het ene geval zowel als in het andere, bevorderlik werd
voor de waarde van elk gedicht apart; het begeleidend proza doet weleens de rest.
De tekst van een preek blijft ook zelden in kernachtigheid uitsteken boven alles wat
de predikant erop volgen laat, en dit boek geeft in zekere zin Huxley als predikant,
wat na Lawrence als profeet weinig verwonderliks heeft: waar de kunst tegenwoordig
een verzwakkende religie vervangt, zoals hij vooropstelt in zijn inleiding. Men kan
slechts de materie beheersen waartoe men kongenitaal, zooals dat heet, toegang heeft;
het temperament van Lawrence, de struktuur van zijn geest of van zijn karakter,
maakten hem tot de doordrijver wiens pedagogiese kracht men moeilik ontkennen
kan, het veelzijdige, skeptiese vernuft van Huxley moest hem wel beperken tot een
reeks estetiese sermoenen als hier bijeengebracht.
Tot op zekere hoogte lijkt Huxley dupe geworden van zijn vooroordeel om geen
gedichten op te nemen die men in andere bloemlezingen vinden kan, maar ook dit
kan weer nauweliks als bezwaar gelden bij een metode die a priori aan de
verschillende poëtiese rubrieken groter gewicht verleent dan aan de schoonheid der
gedichten: het gedicht als voorbeeld komt vanzelf in de twede plaats, en waar het
kommentaar het niet meer in relief brengt maar eroverheen schittert, zelfs gemakkelik
in de derde. Maar, of de dichters hem dit toch nog aandeden, Huxley's proza,
essayisties beschouwd, bleef in dit boek meestal ook twederangs. De inleiding is
vrijwel het enige stuk dat tot de beste essayerende Huxley behoort; de rest is
beurtelings interessant of vervelend, wel raak of in de ruimte pratend, zoals het
toevallig uitkomt: gewichtiger en met meer ‘algemene waarheden’ bij Country
Ecstasies en The Earthly
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Paradise, op een losse opmerking drijvend of zelfs haastig opruimend bij Self Torture
bijv. of bij Progress. Het ‘delight’ is ditmaal beduidend vaker voor de bloemlezer
geweest, dunkt mij, dan voor de lezer; gelukkig dat de waarde van de poëzie een
altijd nieuw onderwerp vormt.
Temidden van de grote bedreigingen waarin wij leven: een veranderende
beschaving en de groei van het monster dat Machine heet, kent Huxley aan de poëzie
een reddende kracht toe: An anthology compiled in mid-slump? Fiddling, you protest
indignantly, while Rome burns. But perhaps Rome would not now be burning if the
Romans had taken a more intelligent interest in their fiddlers. En daar dit wel een
aardig openingswoord is, maar toch wat paradoxaal, komt de uitleg: kunst is van
belang voor de gemeenschap, omdat de gemeenschap, als men het wel bekijkt, door
de kunst wordt beïnvloed en zelfs gemaakt; dus is een goede kunst van het grootste
belang voor een goede gemeenschap. Het is de maatschappelike toepassing van een
idee door Wilde uitgedrukt vóór Huxley, door Huysmans (in A Rebours) vóór Wilde,
en door Edgar Poe (in The Domain of Arnheim) vóór Huysmans. Het leven kopieert
de kunst inplaats van andersom, is het verleidelike principe; in de kunst nu staat ook
voor Huxley de poëzie wel bovenaan. It is only bij poets that the life of an epoch can
be synthesized - en: Most poets have been aware of the greatness of the poetic
function, have respected in themselves that touch of divinity which made the Romans
call poet and prophet by the same name.
Dat de poëzie niet goddelik zou zijn, zou Huxley blijkbaar allerminst willen
beweren; zijn geest mag een delight zijn, maar een delight dat onherroepelik in Oxford
werd toebereid. Tezelfdertijd geeft hij niettemin blijk van een satyrieke instelling
voor een bepaald domein binnen de poëzie; men kan hem in dezelfde inleiding er
reeds op betrappen dat hij allesbehalve eerbiedig schrijft over d'Annunzio,
Wordsworth en Swinburne, en zelfs Shelley is niet taboe voor hem. Ofschoon hij
gelooft dat sommige onderwerpen vallen buiten ieder kontakt met de poëzie,
protesteert hij
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toch weer tegen de verheffing van één bizonder poëties karakter: that poetry is
admirable only when it deals with wish-fulfilments - with this judgment I profoundly
disagree... There is, in every language, a huge mass of wishfulfilment poetry; but
there is also a great deal of poetry that renders, or that passes judgment on, man's
actual experience... (En na een citaat:) I have always thought it rather degrading for
an adult to believe in fairy stories.
De Huxley die deze regels schreef, deze ‘persoonlike opinie’, heb ik in de rest van
zijn boek bijna niet teruggevonden; maar het was mijn fout, omdat ik de opinie niet
genoeg Oxfords had opgevat. Dezelfde man bleek te kunnen preken over ‘the
all-feeling’ in een Engels-poëtiese stijl, die aan hoge vaagheid niets te wensen overlaat.
Het was dan ook dwaasheid te geloven dat het protest tegen een geijkte dwaling de
protesteerder zou verplichten tot uiterste konsekwenties, en het blijft in het bizonder
de vraag hoè ver men zich durft laten glijden op een terrein dat zo glibberig is als
het poëtiese, en hoezeer de eigen voorkeur durft botsen, niet alleen tegen het een of
andere heilige huisje, maar tegen axioma's en het geloof in een onontbeerlike
temperatuur. De Engelse poëzie, die bij Huxley nu eenmaal met Oxford-verfijning
werd uitgezocht, heeft voor mij, jammer genoeg, een algemeen smaakje dat ik
misschien nog het best vergelijken kan met iets als de Chinese keuken: men weet,
men proeft zelfs het verschil tussen muizenoortjes, kreeft, peultjes en vermicelli,
maar er is één onmiskenbaar identiek sausje of geurtje dat altijd terugkomt - dat voor
mij met dezelfde onmiskenbaarheid terugkomt ook, zowel in de poëzie van Keats
als in die van Huxley zelf. Een Engels dichter die zich zover van de
poëzie-als-afgesproken-temperatuur zou durven verwijderen (en met zo weinig schade
voor de persoonlike grootheid) als Tristan Corbière, kan ik mij niet indenken, en
Huxley, om andere redenen dan ik, waarschijnlik evenmin. Zodra men tot voorbeelden
komt, is men trouwens geneigd het z.g. paradoxale als enige waarheid te laten gelden.
Wanneer ik bijv. zou denken aan de dertig beste gedichten
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van Goethe, geplaatst tegenover de dertig beste van A. Roland Holst, lijdt het voor
mij geen twijfel wie van de twee verreweg de grootste dichter is; het figuur van de
Olympiër van Weimar wordt dan eigenaardig pueriel. Maar evenzo ben ik overtuigd
dat men, in het domein dat Huxley man's actual experience noemt, noch bij Shelley,
noch bij Keats, ook maar één gedicht zou weten te vinden dat niet bleek en laf wordt
naast Corbière's Poète Contumace, of, wil men een ‘logieser’ voorbeeld, naast de
Stanzas to Augusta (Though the day of my destiny's over) van Byron. Ik geloof niet
dat een dichter zich ooit sterker en kompleter, juist vanuit actual experience, tegenover
een vrouw heeft uitgesproken dan Byron het hier deed; als de vulgaire muziek van
zijn metrum, of misschien juist het te zeer uitgesprokene van zijn taal, dit gedicht in
de zuiverpoëtiese rangorde doen zakken, wat blijft mij over dan te bekennen dat ik
het allerdroevigst vind voor de rangorde en niet voor het gedicht? En als ik mij nog
een zijstap mag veroorloven buiten deze bizondere wereld: ik zou desnoods de mensen
kunnen volgen, die protesteren tegen een overschatting van de psychologiese
intelligentie of levenskennis van een Stendhal, wanneer ik, hen volgend, niet direkt
kwam te staan tegenover de kinderachtigste vergoding van een Shelley en een Keats,
of van een Milton en een Blake, om rekening te houden met door Huxley voorgestane
waarden. Ik geloof als Huxley aan zekere vereisten voor de bizondere bedwelming
door poëzie, maar dat een poëties-groot man, die in een duistere syntaxis enige regels
weet te laten stromen welke bij ieder ander onder symbolen platgedrukt en door
ornamenten gewurgd zouden zijn, daarom superieur werd aan mensen die noch
minder temperament, noch minder persoonlikheid, en meestal een flink stuk
intelligentie meer bezitten, lijkt mij het naïeve overblijfsel van een
druïden-vooroordeel. Wij hebben geleerd te blijven voelen voor spiritisten en fakirs,
zonder meer te geloven dat zij oneindig hoger staan dan matematici en chirurgen; er
rest ons hetzelfde te leren tegenover de barden. De inkantatie van de poëzie mag aan
be-
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paalde wetten gehoorzamen, het degraderende van de ‘fairy tale’ begint voor mij
waar deze wetten steeds weer als het ‘allerhoogste’ worden aanvaard.
De inkantatie - want hoe men ook over de verschillende genres in de poëzie mag
strijden, de diepste betekenis van alle poëzie blijft deze. Wanneer er van ‘loszingen’
sprake is, dan zingt de poëzie in eerste en laatste instantie de mens los van zichzelf;
of het gaat om een poëzie die zich uit als een verlangen naar andere sferen (hemel,
Elyseum en wat er nog meer zijn mag), of om een die zich, opgewekt of verbeten,
bepaalt tot wat dit aardse leven aan distrakties oplevert, het blijft vóór alles een vlucht
uit de ‘doffe realiteit’, een bedwelmingsmiddel, onverschillig van welke aard: cocaïne
of brandewijn, Boutens of Slauerhoff - en een kwestie van smaak ook, waar de
brandewijnschenker zich niet voor cocaïnesmokkelaar uitgeeft. N'en déplaise Oxford:
de rangverschillen raken niet het soort, maar het talent. De z.g. borrelpoëzie, die over
Holland is gestroomd sinds A.J.D. van Oosten Greshoff heeft geëvenaard in wrange
levenswijsheden en Eric van der Steen in niets onder schijnt te zullen doen voor
A.J.D. van Oosten, bewijst niet eens een groei van het poëties inspiratiemateriaal,
want ook dit heeft in poëticis bestaan door alle eeuwen. Er zou zelfs een minder groot
verschil zijn tussen Van Oosten en Villon dan tussen Van Oosten en Boutens, wanneer
men het talent niet meerekende! De kracht van inkantatie geeft in poëzie ongetwijfeld
de doorslag; de fout is slechts, te geloven dat deze inkantatie alleen door verheven
en muzikale, nooit door menselike middelen zou worden bereikt. Toch bereikt het
muzikale gedicht zijn doel sneller en vollediger, en zeker waar een sterke suggestie
van menselik drama, en daarom des te dreigender, werd teruggehouden op de
achtergrond, als in het door Huxley versmade Ulalume van Poe, en het éne wonder
in de verzamelde gedichten van Edwin Arlington Robinson dat Luke Havergal heet.
Bij een volkomen afwezigheid van menselike sfeer, een euvel waarin een poésie trop
pure soms vervalt, blijft de uitwerking zeker veel
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zwakker - in de enkele gedichten waarover in dit verband bij ons te doen is geweest:
Van Ostaijen's Rodica en Dodica, zijn Mélopée, Engelman's Vera Janacopoulos,
ontbreekt deze sfeer geenszins. Het menselik element blijft zijn deel nemen aan de
inkantatie, zowel in de muzikaalste verzen van Gezelle, als in de meest kriptiese van
Mallarmé.
Over het muzikale spreekt Huxley zich alleen met grote voorzichtigheid uit: de
rubriek Music and Poetry zou misschien geheel onbevredigend zijn zonder het slot,
waarin hij opeens hevig partij kiest: But how deeply I mistrust the judgment of people
who... diesparage the intricacies of musical art! They are the sort of people whose
bowels yearn at the disgusting caterwaulings of Tziganes; who love to listen to
Negroes and Cossacks; who swoon at the noises of the Hawaiian guitar, the Russian
balalaika, the Argentine saw and even the Wurlitzer organ; who prefer the
simpleminded sadness, the rustically trampling merriment of English folk-songs tot
‘Figaro’ or the Mass in D. In other words, they are the sort of people who don't
really like music. - Hierna wordt het reeds duidelik dat voor hem de poëzie beschaafd
muzikaal moet zijn, dat hij in goede poëzie een soort ekwivalent wenst te horen ook
van goede muziek, - maar eerst door terug te grijpen naar het essay Vulgarity in
Literature verstaat men hem volkomen, in de paragraaf waarin hij, tegenover Milton's
beschaafde en volmaakte muziek; de barrel-organ-vulgariteit stelt van Poe. Men
zou zich gaan voornemen om in het vervolg Milton als een soort Bach en Poe als
een soort Irving Berlin te gaan zien, wanneer men niet in opstand kwam tegenover
de evidente onwaarheid hiervan en begon te geloven dat iets essentieels Huxley moet
zijn ontgaan en dat zijn vergelijking niet opgaat, omdat hij, tegenover zijn dichter
van goede muziek, maar die tenslotte geheel literair blijft, iemand stelt die als het
ware zijn verzen op muziek heeft gezet, die woorden en muziek tegelijk geeft. Zowel
bij Poe als bij Gezelle, als dikwels bij Verlaine, als bij zovele anderen, loopt de
inmenging van iedere musikus immers uit
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op een mislukking, of treft zij ons voor het minst als totaal overbodig, en de imitatie
die Huxley geeft van Ulalume is reeds belachelik omdat een twede Ulalume bij Poe
zelf ongeveer belachelik was geworden. Variatie is inherent aan het karakter van
déze muziek-experimenten, en wanneer Poe driemaal The Raven had geschreven en
viermaal The Bells, had hij Huxley's goede smaak inderdaad niet nodig gehad om
iemand van zijn wansmaak te overtuigen.
Het hele essay is echter een karakteristieke Huxley-prestatie: het begint met te
wijzen op het deel ‘erfzonde’ dat iedere schrijver als vulgariteit met zich meebrengt,
want schrijven is een vorm van exhibitionisme en ieder exhibitionisme (natuurlijk!)
is vulgair. Ofschoon men zich voor de goede orde bij dit kriterium kan neerleggen,
dat toch reeds verre van onaantastbaar is, bewijst het essay tenslotte niets, wanneer
het zich opmaakt om bovendien nog een bizondere vulgariteit te bewijzen bij Poe,
Dickens en Balzac, omdat men in een handomdraaien ook deze vulgariteit ‘bewijzen’
kan bij ieder groot schrijver, Aeschylus en Shakespeare niet uitgezonderd. De
bewijzen tegen Poe echter zijn in hun halve waarheden zo weerzinwekkend goedkoop,
dat voor één keer Huxley zelf als het meest levende voorbeeld van zijn teorie uit de
demonstratie stapt. Waar hij zich opwerpt als super-Engelsman tegenover de
bewondering van Poe door Baudelaire, Mallarmé en Valéry, begint het vulgaire
reeds: We who are speakers of English and not English scholars, who were born into
the language and from childhood pickled in its literature - we can only say, with all
due respect, that Baudelaire, Mallarmé and Valéry are wrong and that Poe is not
one of our major poets. Ieder woord in dit zinnetje wijst zelfs reeds op die bepaalde
‘cuistre’-vulgariteit, die door of ondanks Oxford, wie zal het zeggen, Huxley's
betoogtrant aankleeft. Hij vindt geen woorden genoeg om Poe een poëtiese en
muzikale prots te verwijten; te veel vertoon van klank en van vorm, zegt hij telkens
weer, zonder te bedenken welk een prots aan symbolen, aan mytologies
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materiaal, aan overladen beelden en andere ‘juwelen’, men de dichters verwijten kan
die aan zijn Engelse smaak voldoen. Hij noemt Baudelaire en Mallarmé, behalve
goede dichters, voortreffelike kritici, maar verwondert er zich niet over dat zij Poe
met de grootste liefde, kronkel voor kronkel, konden vertalen, zonder geschokt te
worden door de vulgariteit en de ondulations de chez Edgar, zoals hij zo grappig
zegt, die hem een muzikale neus boven deze verzen doen optrekken. Hij legt een
bizondere nadruk op één voorbeeld: een Engelsman had kunnen verdragen dat men
schreef: woodland of Weir, ghoul-haunted, maar niet: the ghoul-haunted woodland
of Weir. De alliteratie klinkt in dit ritme tè protserig, verzucht hij, en: We can never
hope to guess what that ghoul-haunted woodland means to a Frenchman possessing
only a distant and theoretical knowledge of our language. Het is niet alleen het feit
dat Mallarmé, leraar in het Engels en lange tijd in Engeland woonachtig, altans het
laatste deel van dit zinnetje logenstraft, de vulgariteit van Poe is essentieel een grap
die Huxley gelegenheid geeft om met grote vaardigheid de vlooien van de leeuw te
ontdekken, en als het ertoe komt zelfs een paar lieveheersbeestjes voor vlooien aan
te zien. Zijn bezwaar om Auber op October te laten rijmen, zijn sneer dat om newly
op Thule te laten passen men het eerste woord zou moeten uitspreken als een Bengali
of het twede als iemand van Whitechapel, doen sterk denken aan de
schoolmeestersgrieven tegen Holst's her en der - in de wereld verder. Daar Poe zeer
waarschijnlik noch als een Bengali sprak, noch als iemand van Whitechapel, ligt één
verklaring voor de hand: dat Huxley's premisse van ‘rimes riches’ foutief is, en dat
men hier, wat bij een innovator als Poe niet eens doet nadenken, te doen heeft met
de tans zo populair geworden ‘rimes corsées’.
Een sonnet van Mallarmé kommenterend dat hij in de rubriek Magic opnam, loopt
Huxley echter over van bewondering bij: that miracle, an entire poem consciously
organized to such a pitch of artistic perfection that the whole is one single, unflawed
piece of ‘pure poetry’. Maar zijn
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Engelse smaak is hier ongevoelig gebleken voor het schokje dat een Fransman van
zijn kultuur had kunnen krijgen bij de regel: s'exalte en celui rien que chuchoté de
soeur, waarvan altans de laatste drie woorden gemakkelik een komiese ‘flaw’ konden
vertegenwoordigen, niet zo héél ver verwijderd van the poetical disaster die hij (en
met recht) voelt in Poe's rijmende dead d'Elormie. Het boeiendste, bij de lezing van
een essay als dit, is de ‘erfzonde’ te vinden van het betoog, dat toch zo logies en leuk
wordt afgewikkeld: één zinnetje, als slordig onderweg verloren, doet opeens beseffen
waar Baudelaire, Mallarmé en Valéry gelijk krijgen en het Oxford-kriterium bezwijkt:
The substance of Poe is refined, it is his form that is vulgar. Het verklaart tenslotte
volmaakt, waarom drie mannen met onbetwijfelbaar-superieure intelligentie en
verfijning zich zó konden wijden aan de leeuw en de vlooien laten voor wat zij
betekenden.
In zijn bloemlezing heeft Huxley éen gedicht van Poe opgenomen dat aan zijn
muzikale opvattingen beantwoordt, en tekent erbij aan: All the poems of Edgar Allan
Poe are spells. A selfconscious sorcerer, he was for ever experimentally combining
in varying proportions the different kinds of poetical magic... The results are seldom
entirely succesful. He laid on the magic too thick, and when spells are too
abracadabrical, they do not work. Afgescheiden van de bizonderheid dat abrakadabra
nu juist wel het laatste is wat men Poe verwijten kan, geeft deze redenering nogmaals
precies het karakter van halve waarheid weer, dat Huxley's inzicht hier kenmerkt:
Poe is inderdaad de zelfbewuste tovenaar die hij in hem ziet, en hij legt de magie er
wat dik op, maar dan - vreemd genoeg, werkt de magie wel. Het is dan de werkelike
tovenaar in hem, de onbewuste in iedere kunstenaar, dus zelfs bij één met een zo
machtige kritiese scherpzinnigheid als Poe, die het pleit beslist. Inkantatie door
meegedeelde ervaring, door beelden, door de ‘landschappen der poëzie’, door het
verlangen naar betere werelden of door muziek als hier door Huxley veroordeeld,
de dichter ontkomt niet

Forum. Jaargang 2

73
aan dit ene vereiste, en het vreemde, onnavolgbare opium van Poe, dat men tot in
het geringste van zijn jeugdgedichten terugvindt, maakt hem juist tot een bizonder
representatief dichter, zonodig buiten het Engelse protokol van deze stand.
In Holland raakte men geneigd de zuiver-menselike middelen te exklusief te
verdedigen, maar een ruime oogst van het gevraagde soort is soms nog het beste
middel om van een vooroordeel te genezen. Ik voor mij kan nog niet zeggen dat ik
de epigonen van Holst en Buning liever hoor dan die van Greshoff en Minne, maar
ieder graadverschil is hier gelukkig zonder belang. Waar het op aankomt is dit: het
verwerpen van de poëzie als ‘het allerhoogste in alle literatuur’, hoeft niet met zich
mee te brengen: de ontkenning van wetten die binnen de poëzie onontkoombaar en
wel eeuwigdurend zullen zijn.
E. DU PERRON
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Panopticum
Van Hendrik de Vries, bezorgd dat de boekuitgave van Uren met Dirk Coster niet
gewetensvol genoeg zou worden volbracht, ontvingen wij het hiervolgende ontwerp
voor toegevoegd voorwerk in oudvaderlandschen trant.
(Red.)

Nagekomen opdrachten, te plakken in het nieuwste werk van Du Perron

Dit 's Eduard, *) fiks hoofd van Forum's dichtrenkroeg,
Die Nijhoff in De Gids een bange schrik aanjoeg,
Die als een pijlaar, van geen stormgeweld bewogen
Zag met een fieren moed den Doolaard onder d'oogen,
Die gansch de letterbent in opspraak heeft gebracht,
Met wakk'ren Menno's hulp de Schoonheid afgeslacht,
En thans, verzekerd van de bijval zijner makkers,
De menschlijkheid ontmomt in Coster en zijn rakkers.

COSTER SPREEKT:
‘Perron’ - van ‘perro’, hond, een Spaansch vergrootwoord, Past kwalijk voor dees wolf- en jakhalsbastaard,
Zoo strak als aan zijn ketting hij zich doodsmoort,
En Bijtzucht schijnt, verzichtbaard en vertastbaard;
Niet schuw, noch sluw, doch ruw; ja, 't wordt een strafzaak;
Gij, meer zelfs dan uw medeforumheld
Menno ter Afbraak, zijt spuw-, blaas- en blafkaak
Die heel 't geheim der Schoonheid schorum scheldt.

*) Vergeef mij, zoo 'k de naam naar 't Nederduitsch verfomfaai; Dus brult nog Neerlands leeuw,
schoon Frankrijks haan triomf kraai.
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Wie vraagt, hoeveel door puren, zuren ijver
Geschiedt, of hoe de lucht is van een pest-lijk,
Hij lees dees Urenschrijver-kurendrijver,
Banblikseme als Ter Braak, en dichte als Vestdijk;
Volgt Menno's leus: De Schoonheid op de mestbelt!
En leer hoe niets beklijft van ziel- noch lijfschoon
Zoover 't een werk van hem en van de rest geldt
Waar 't al verstijft in sleur van d'eendre kijftoon.

HENDRIK SPREEKT:
Perron, ik zie: de regels kent gij slecht.
Vuurbanderillas krijgt geen stier die zoo goed vecht.
Wel zijn de paarden die hij neemt natuurlijk mager
En schonkig, maar ik blijf er bij: 't Is liegen
Als men hem durf ontzegt.
Haast beter dan die bul uit Huxley's fokkerij
Heeft afgerekend met Antonius de ketterjager,
Liet hij Sint Jan onze Engelman toch prachtig vliegen?

PERRON SPREEKT
(Desverkiezend in te vullen.)
O Vries, wiens rake geest ons aller lever kittelt,
Die Spaansch en vriezig beide, stier en paard kapittelt,
En onbecosterd voortleeft: is het ònze schand,
Wanneer, bij al wat de Ernst verbraakt heeft hierbeneden,
Tot voedsel onzer hoorns we als braak-held zien aanbeden
Niets dan dit schonkig paard, in 't vette Polderland?
Gij die een volksstam wordt, doch blijft een frissche kwant,
De bloedgeur van uw coplas kon als melk verzuren,
Klonk door Kastielje nog, als ging het eeuwig duren,
Het krolsche kerkgezang van 't vadsig Onverstand!

E.D.P.

Fantast en Occultist
Er is geen literair genre aan te wijzen, dat zoozeer tot talentbederf leidt, als het z.g.
fantastische. Als zoo dikwijls zijn het ook hier vooral de grensgebieden die ‘bederven’,
- die de auteur van fantastische verhalen des te eerder schijnt te moeten betreden,
waar de objectivatie van zijn stof met zuiver literaire middelen zooveel moeilijkheden
meebrengt. Al deze grensoverschrijdingen: naar occultisme, psychanalyse,
criminalistiek, pseudo-wetenschappelijke constructie, pornografie, e.t.q. worden duur
betaald; zij geven een poos houvast, waarborgen succes bij de menigte, maar eindigen
in verstarring en

Forum. Jaargang 2

76
cliché. Deze auteurs raken gewoonlijk voor de literatuur verloren. Men kan de
verdiensten van zulk werk dan ook afmeten naar het vermogen om tusschen al deze
gevaren ‘zwevende’ te blijven: Poe. Maar vergeet niet, dat Poe, als baanbreker (als
we van Hoffmann afzien), als verkenner juist van het geheele terrein, zooveel minder
kans liep door een van de speciale onderdeelen gegrepen en gefixeerd te worden.
Het werk van den onlangs gestorven Gustav Meyrink vertoont alle
degeneratiekenmerken ten gevolge van de speciaal-occultistische inteelt. Vanaf den
beroemden Golem worden zijn romans al onleesbaarder voor hen die niet, evenals
hij, door de geijkte symboliek der geheime wetenschappen gehanteerd zijn, voor
niet-‘geloovigen’ dus, zooals Hanns Heinz Ewers (de pornografische variant in dit
gezelschap) in zijn latere producten alleen nog maar te waardeeren valt bij een
tijdelijke doch volledige vervanging van des lezers hersenhemispheren door zijn
testikels. Maar Meyrink is meer waard dan Ewers. In sommige dagbladen heeft men
kunnen lezen, dat hij toch in geen geval met Poe (de baken in dit voor velen zoo
nevelig gebied) vergeleken kan worden. Deze vergelijking gaat echter van totaal
verkeerde premissen uit, en is zeer onrechtvaardig tegenover Meyrink. Deze lijkt in
niets op Poe, en werd m.i. ook niet door hem beïnvloed anders dan in den vorm eener
vage notie, dat het in het algemeen mogelijk is fantastische verhalen te schrijven.
Men vergelijkt geen klassicus met een ‘moderne’, niet de middelen der logica met
die van een droomtechniek. Bij Meyrink speelt het gebeuren zich in hoofdzaak binnen
de grenzen der psyche af, en waar dit niet het geval is staat toch de mensch in het
middelpunt, Poe daarentegen projecteert alles zooveel mogelijk in de buitenwereld
(vgl. The Fall of the House of Usher, M.S. found in a bottle). Meyrink blijft, subjectief,
verbonden met, opgenomen in de spheer van het bovennatuurlijke. Poe demonstreert,
objectief. Misschien mogen we hier aan het fundamenteele verschil tusschen vertelling
en verhaal (van Wessem) herinneren, (Meyrink ‘verzorgt’ zijn stijl met duidelijke
raffinementen, derailleert ook wel eens daarbij), of aan dat tusschen romantisch en
klassiek, indien dit laatste onderscheid niet wegviel tegenover de zoo overwegende
romantiek van het gegeven.
In elk geval: in dit bepaalde, ‘romantische’ ondergenre zie ik niemand die het nog
van Meyrink gewonnen heeft. Men moet echter scherp schiften: niets lezen van wat
na den Golem verscheen, (deze roman is, op een paar rommelige hoofdstukken na,
ook nog wel genietbaar), en zich bepalen tot de kortere stukken, vooral die uit Des
Deutschen Spiessers Wunderhorn. Chaotische verzameling! Indische simili-wijsheid
naast suggestieve droomverhalen, zoutelooze grappen naast ‘wetenschappelijke’
fantasieën, occulte symboliek naast zelfpersiflages en satyren, tegen burgers, artsen,
politie-beambten gericht, de machinaties van den geheimzinnigen Pers Daraschekoh
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naast beroemde parodieën op de romans van Frensen. Het beste hieruit is wellicht
Die Pflanzen des Dr. Cinderella, overtuigend en geperfectioneerd van griezeltechniek;
en dan ook die kostelijke satyrische dierensprookjes: Blamol, Der Löwe Aloys,
Tschitrakarna, das vornehme Kamel. Deze eigenschap trouwens: de ironie (die later
Meyrink zoo schromelijk in den steek zal laten!) geeft hem iets geheel eigens; bij
Poe ontbreekt ze vrijwel. Maar Poe, koel en hooghartig, had ze ook niet noodig als
zelfbescherming! Het blijft te betreuren, dat Meyrink deze speelsche ironie en daarmee
de distantie tegenover zijn eigen fantasieën niet bewaard heeft, en in het occultisme
is ondergegaan, als literator althans.
S. VESTDIJK

Noodkreet om Voorlichting
Op een afstand, helaas, want het leek mij een boeiende vertoning, heb ik het debat
gevolgd tussen Menno ter Braak en Victor E. van Vriesland, over Schoonheidszin
en Persoonlijkheid. Beide sprekers deden, volgens het verslag, hun best; beiden
kunnen denken, en hebben zich met geest soms, met grappigheid op andere momenten,
uitgedrukt, of altans ernaar gestreefd dat zo goed mogelik te doen. Enige debaters
uit het publiek (van de Rotterdamse Kring) hebben zich daarna in de strijd geworpen;
van de heer Hana heb ik nu geleerd dat de evolutie thans de collektiviteit aan de orde
stelt - en natuurlik, ieder individueel denken, dus ook uiting daarvan, wordt dan op
slag waardeloos.
Maar mijn ‘helle Freude’ heb ik beleefd aan de tussenzang van de heer Bieling.
Deze immers verklaarde kort en bondig dat hij den avond niet veel meer dan
‘grappenmakerij’ had gevonden en de kunst onwaardig. Hij vreest dat het isolement
van de letterkundigen een gevaar voor de kunst zelve wordt. De keuze gaat tusschen
optimisme en pessimisme en niet ‘quasi-boel’, en (hij) vraagt of de dadaïsten dit niet
veel aardiger gedaan hebben. Spr. heeft een soort gecompliceerd denken moeten
aanhooren, waarin hij geen positieve waarde heeft gevonden. (Verslag N.R. Crt.)
Zonder enige moeite en ondanks het banaliserend element van een krantenverslag,
heb ik hier de mannentaal der ware ernst onderkend En tot mijn persoonlike instruktie,
nodig ik deze spreker uit zijn ideën op papier te zetten; ik wil alles ervoor doen om
ze in Forum gedrukt te krijgen (als het van mij alleen afhing, beloofde ik het). Ik
snak ernaar van de heer Bieling te vernemen: 1. Wàt geen ‘grappenmakerij’ en geen
‘quasi-boel’ is. 2. Waarin de ‘kunst zelve’ door het isolement der letterkundigen kan
worden geschaad en waaruit dit isolement precies is samengesteld, in tegenstelling
dan met het nietletterkundige. 3. Of men optimist dan wel pessimist moèt zijn; hoè;
en nooit meer het een òf het ander, of beurtelings het een èn het ander; kortom, de
volledige katechismus in deze kwestie van ongetwijfeld primair belang. 4. Wanneer
de dadaïsten leefden, wie en
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wat zij eigenlik waren, waarom en hoe ze ‘het zoveel aardiger hebben gedaan’. 5.
Of de positieve waarden altijd berusten in het ongekompliceerde denken, d.i.: of het
gekompliceerde denken altijd de dood is van positieve waarden, dan wel of dit alleen
voor de heer B. zo uitvalt; of hij zelf in het bezit is van enige positieve waarden en
zo ja, hoe ze ongekompliceerd luiden.
Naar dit alles ben ik, door de enkele regelen die ik las zó benieuwd geworden, dat
ik met een pessimisties-individualistiese zenuwachtigheid temidden van de
optimisties-kollektieve waarheden voortleef en versmacht. Hoe gauwer de heer
Bieling mij dus uit de nood haalt, hoe dankbaarder ik hem zal zijn. Het is mij in lang
niet gegeven om zó duidelik het akcent te herkennen van iemand die weer te spreken
weet als ‘een die macht heeft’.
Maar het kan zijn dat ik in de heer Bieling, als individualisties debater, te veel
gehoord heb, en dat ik mijn vragen zou moeten richten tot Kollektief-Nederland.
E.D.P.

De Lof van Chanterou
Het spijt mij van harte dat ik van iemand die Chanterou goed kent sombere berichten
over zijn karakter moest ontvangen; want alleen oordeelende naar wat ik wist van
zijn bedrijf leek hij mij een achtenswaardig en beminnelijk man. Maar buiten alle
sympathie en antipathie om, behoort men eerlijkheidshalve te erkennen dat Rafaël
Dubois zich noemende en schrijvende Chanterou, aan de schilderkunst van zijn tijd
eenige eminente diensten bewezen en aan de ware liefhebbers der schilderkunst
eenige oogenblikken van hooge vreugde bezorgd heeft. Aan zijn vernuftige
werkzaamheid hebben wij het te danken dat de gevarieerde zwendel, welke men met
een onschuldig lijkende naam: belangstelling-voor-moderne-kunst noemt, opvallend
is geworden en in zijn gansche omvang binnen het bereik van onze kritische drift
werd gebracht.
Wat is er gebeurd?
Iets doodgewoons. De heer Chanterou heeft, met enthousiasme maar zonder talent,
eenige dozijnen Dufy's, Vlaminck's, Utrillo's vervaardigd. Dat wil zeggen dat hij
ongelooflijk slechte schilderijen maakte welke in de verte, misschien, een heel klein
beetje op de allerslechtste schilderijen van Dufy, Vlaminck, Utrillo gelijken; maar
die absoluut niets gemeen hebben met de goede, volledige en representatieve werken
van die schilders.
Chanterou's kladdoekjes, welke van huis uit niets moois, eigenaardigs, bekoorlijks
of amusants medebrachten en die geen halve roode cent aan kunst- of handelswaarde
vertegenwoordigden, voorzag de maker, om ze toch eenige aantrekkelijkheid te
verleenen, van de goed geïmiteerde handteekeningen van de meesters voornoemd
of eenige andere prettig aandoende signaturen. Dit nu kan waarschijnlijk niet geheel
door den beugel. Maar het is moeilijk om zonder gave
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en zonder energie door de wereld te komen als de crisis oppermachtig is en bovendien
hunkeren deze medeburgers er naar om bedrogen te worden. Onder de hunkerenden
blonk een Brusselsch oogarts uit. Hij kocht meesterwerken bij wagonladingen. Die
Chanterou, zeide hij, is een weldoener der kunstlievende menschheid; hij levert
meesterwerken in alle formaten, van alle makers en voor zachte - zeer zachte - prijsjes.
De fabriek werkt dag en nacht Dufy, Vlaminck, Utrillo; Utrillo, Vlaminck, Dufy...
Het geweten van Rafaël Dubois, zoo het ooit eenige aanvechting tot spreken had,
zwijgt nu als een mof: ‘iemand die zich in de museumstukken wil zetten à 4.72 of
8.27 per eenheid, kan toch weten dat ze in serie gemaakt moeten worden, want alleen
door rationaliseering der productiewijze kan men tot een zeer lage detailprijs komen’.
Het geweten van Rafaël Dubois verstaat de kunst van juist redeneeren...
Maar ook aan de kunstdorst van oogartsen komt een einde. Toen hij het oogenblik
gekomen vond om de stock te liquideeren, zocht hij onder alle experts ter wereld de
domste en de verwaandste uit. Deze bleek zijn bedrijf te Amsterdam uit te oefenen,
was - getuige tallooze publicaties van zijn hand - bijzonder uitgeslapen op het gebied
van vervalschingen en jurist op de koop toe te zijn.
De expert greep met handen en voeten de gelegenheid om zulk een kostelijke
collectie van moderne kunst onder den hamer te brengen aan. Hij liet een catalogus
drukken en verrijkte die met printverbeeldingen, welke geen zweem van twijfel
omtrent de waarde en de authenticiteit der aangeboden werken overlieten. De klanten
kregen het boekje thuis, niemand protesteerde. Men stelde de rommel ten toon,
honderde liefhebbers defileerden er langs, niemand protesteerde. Men veilde. De
uitgelezen kenners van Amsterdam haalden heerlijke koopjes. Niemand protesteerde.
Er er zou tot op den huidigen dag nog steeds niemand geprotesteerd hebben, indien
niet een van die rare prikkelbare Fransche kunstenaars, bevangen door een vervelend
soort eigengereidheid, roet in het eten was gaan werpen. In plaats van rustig, doof,
blind en stom te blijven gelijk ieder verstandig en wereldwijs schilder in zoo'n geval
doet om geen paniek onder zijn clientèle te verwekken, zette hij een groote mond
op.
Toen begon het schandaal!
Het verdient in het algemeen aanbeveling om de schilderijen welke men maakt
niet of met de eigen naam te teekenen. En de heer Rafaël Dubois had ongelijk toen
hij het pseudoniem Dufy, Vlaminck of Utrillo koos. Maar dit kleine vergrijp van een
arme scharrelaar die in moeilijkheden zit, wordt iets bekoorlijks en beminnelijks,
een vergeeflijk wissewasje, naast de manieren van een welgesteld oogarts die in
moderne meesterwerken van ƒ3.29 speculeert, van een expert
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die zoo dom is dat hij het verschil tusschen een leeg sardineblikje en een Auburn
Cord niet ziet, van een publiek dat de weerzinwekkendste kladververij koopt alleen
omdat die goedkoop is en een dure naam draagt.
Als hier velen z.g. ‘schuld’ hebben, dan is er toch in die schulden een hiërarchie.
De oprechte, wasch- en kleurechte zwendelaars zijn zij die zonder de flauwste
notie van welke vorm van schoonheid ook, zonder eenige liefde voor het welgeslaagde
werk van menschenhanden, z.g. schilderijen koopen om een náám; die zich daarbij
dan maecenas noemen en die, met de achtergedachte aan een gokkie, zich een schijn
van beschaving en ontwikkeling willen geven. Als ik een beetje indringend aan
kenners, experts en speculanten denk, dan voel ik toch een groote en warme
vriendschap voor Rafaël Dubois, ondanks de waarschuwingen van onzen
wederzijdschen vriend.
GR.

Chaos
Sedert eenigen tijd verschijnt in The Albatross Modern Continental Library
maandelijks een viertal werken (goede en slechte) uit de engelsche litteratuur. De
boekjes verschijnen in zes kleuren, om ze voor den lezer reeds op grooten afstand
herkenbaar te maken. Rood beteekent (ik citeer in het duitsch omdat dat het beste
klinkt): Kriminal- und Abenteuergeschichten. Blauw: Liebesromane. Violet:
Biographien, historische Romane. Geel: Psychologische Romane, Essays (hiervan
wenden de meeste lezers zich al in de verte af). Oranje: Novellen und humoristische
Romance. Groen: Reiseerzählungen, Romane aus fremden Ländern.
Ik heb mij afgevraagd, op welke menschensoort deze verdeeling eigenlijk is
afgestemd. Psychologie schijnt voor deze chaotische wezens een afzonderlijk(geel)
iets te zijn. Liefde staat daarvan blijkbaar geheel los; ware liefde is blind, dus
onpsychologisch(blauw). Novellen wekken kennelijk zonder meer de bijgedachte
aan grapjes op, want zij zijn met de grappen-romans op oranje afgestemd. Misdadigers
en avonturiers hebben hun eigen (ook van de liefde) afgezonderde kleur, rood
natuurlijk. Gesteld, een auteur schrijft een psychologische novelle over een verliefden
avonturier omstreeks 1650 met een humoristisch accent, zich afspelend in Brazilië;
dan is de heele Albatross-indeeling in de war. Er is dan een synthese, die boven deze
indeeling uitstijgt en die onder de chaotische klanten van de Library heillooze
verwarring kan stichten; tenzij men er toe besluit een Regenboog-Serie aan de
bestaande toe te voegen...
Maar in vollen ernst: is het wonder, dat er onder deze menschensoort exemplaren
voorkomen, die van het lezen gek worden? En dat zij allen volslagen kleurenblind
zijn op het gebied van den smaak?
M.T.B.
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[Tweede jaargang, N . 2]
Flirt met de Revolutie
(Cahier, 1931-'32)
Brussel, 14 Febr. 1931.
In de afgelopen maand niet veel meer gelezen dan de autobiografie van Trotsky
en de Lenin van Valeriu Marcu. Dit lezen ging langzaam; wat mij bleef interesseren
was immers het individu, en de middelen van zelfbevestiging van deze individuen
blijven mij vreemd; zij groeien in een sfeer die niet de mijne is. Van O. heeft mij een
lijst gegeven van te bestuderen revolutionaire literatuur; Malraux vult het aan; bij
Trotsky heb ik de passage aangestreept waarin hij spreekt over de korrespondentie
tussen Marx en Engels, die jarenlang zijn ‘livre de chevet’ was: in dit boek moet
men die twee voormannen aantreffen met al hun sociale teorieën, maar ook met hun
onverkapte persoonlikheid. Ik schreef gisteravond een brief aan M. die langer werd
dan mijn bedoeling eerst was, in werkelikheid een dagboekblad voor deze cahiers,
dat ik vertaald hier teruggeef:
‘...Ik zal aan die boeken beginnen zodra ik ze hier heb, want ik voel mij op dit
terrein nog steeds even gedesoriënteerd, d.w.z. overgeleverd aan de toevallige
stroming die ik ontmoet. Ik heb natuurlik wel vage meningen, maar gebaseerd waarop?
Iedere psychologiese en menselike waarde dient hier te worden bepaald, zoniet
volgens andere normen, dan toch met inachtneming van een bizondere sfeer en van
iets wat verwant is aan beroepsdeformatie - en tenslotte: ik vrees dat ik vooral niet
genoeg au sérieux zal kunnen nemen die liefde voor de mensheid, die de meesten
van deze mensen bezielt. Zij geven zich met volle kracht aan dingen die ik mij
nauweliks eigen kan maken; ik begrijp zonder werkelik meevoelen, ik bewonder
soms, maar niet zoals ik het zou willen. Het komt mij voor dat ik nooit de ‘literatuur’
zou kunnen beoefenen waarover Trotsky telkens spreekt, dat ik daarvoor altijd te lui
of te onwetend zal zijn. Maar het probleem houdt mij bezig, al komt het altijd weer
op hetzelfde neer: au fond, begrijp ik beter
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de bende van Bonnot, dan al deze politici (of zij het grondig zijn of alleen maar
uiterlik, om ook dit onderscheid te maken). En als ik terugdenk aan Garine *), na de
mémoires van Trotsky bijv., dan vraag ik mij af of een dergelijk personage volkomen
mogelik zou zijn in de realiteit. Ik krijg nu het gevoel dat, indien hij was zoals ik mij
hem voorstelde, hij nooit die post had kunnen vervullen, dat hij van tevoren reeds
ontgoocheld was geweest, zoals jij het zou zijn, verbeeld ik mij, wanneer je, inplaats
van zo'n man uit te denken (met al de romantiek die daarmee dan nog samen kan
gaan), zo'n man had moeten zijn - niet in wezen dus, noch alleen volgens een ‘hogere
waarheid’, maar in de politieke realiteit.
Van O. zou willen dat je hier kwam spreken voor de arbeiders. Ik vind hem nog
altijd zeer sympatiek; het is een mens, het zou een vriend kunnen zijn. Maar ik voel
mij soms tegenover hem een beetje als een verrader; hij schijnt te veronderstellen
dat ik denk als hij, of dat ik zou willen denken als hij - maar de kommunistiese
literatuur, inplaats van mij nader tot hem te brengen, zal mij van hem verwijderen,
vrees ik. Ik zou willen weten wat jij precies denkt van het kommunisme, want wat
doet het ertoe hoe ‘groot’ iemand is of hoe ‘goed’, wanneer hij niet tot ‘de onzen’
behoort. Zou jij kunnen zeggen van een Trotsky: cet homme, qui est des mien, zoals
Claude tot Perken zei? **) Laat mij je herinneren aan de laatste waarheid van papa
France, al komt die hier wat raar tussen: men heeft Jaldabaoth alleen te bestrijden in
zichzelf. Het geeft eigenlik precies weer wat ik denk tégen die mensen; ik houd
voortdurend het gevoel dat deze Lenins, Trotsky's, Stalins, welke ook de verschillen
mogen zijn tussen hen onderling, in grootheid, in morele waarde (en ik weet er weer
niets van, want wanneer ik al geloof dat Trotsky oneindig zuiverder is dan Stalin en
Lenin breder en wijzer dan Trotsky, wat is het tenslotte meer dan een indruk?) - dat
zij hièrin toch sterk op elkaar lijken, dat zij Jalda-

*) De hoofdpersoon van Malraux' Les Conquérants.
**) In La Voie Royale, Malraux' twede roman.
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baoth: het tzarisme of de bourgeoisie, bestrijden, om op hun beurt Jaldabaoth te zijn.
Je opvatting dat de werkelike revolutionair een type is dat verliezen moet, dat bij een
nederlaag gefusilleerd wordt door de vijanden en bij een overwinning door de
vrienden, is mij uit het hart gegrepen; maar denken die mensen er zo over? Hoe
wanhopiger het spel, hoe meer het van tevoren verloren is, hoe meer de speler volgens
mij die grootheid verkrijgt, die ik verre stel boven de grootheid van de man die de
sterkste of de slimste heeft weten te zijn. Dit is waarschijnlik weer ‘poëzie’, zoals je
zei van mijn gevoel voor Mayréna *); is het ook ‘poëzie’ wanneer ik het geval Perken
tenslotte boven het geval Garine prefereer? - Ik schrijf dit alles slecht en haastig op
en ben ervan overtuigd dat het niets te betekenen heeft als ‘revolutionaire diskussie’
en dat de mensen die Marx uit het hoofd kennen er oneindig beter over spreken, maar
ik zoek je uit te leggen wat er in mij omgaat.
Dit is, geloof ik, mijn werkelike gedachte, na het weinige wat ik tot dusver over
deze materie gelezen heb: de revolutionair is mij alleen sympathiek als
oppositie-figuur. En als ik denk aan oppositie, denk ik meteen aan de mensheid;
oppositie tegen dàt alles; tegen alles wat niet bevriend is. Herinner je dat ik eens
sprak over de teorie dat vriendschap niets anders zou zijn dan gelokaliseerde
mensenliefde, en dat jij toen zei dat het prakties de tegenstelling daarvan was, dat
de hechtste vriendschap voortspruit uit een gevoel van saamhorigheid tegen ‘de
anderen’. Wat mij antipatiek is in de praktijk van de revolutie, een gevoel dat mij
onder het lezen geen ogenblik verlaat, dat door mijn bewondering voor de
hoofdfiguren niet overwonnen wordt, is de liefde ook weer, de smaak voor het volk,
het gevoel van te behoren tot dit deel van de mensheid: wat verdrukt is en
verwaarloosd, veeleer dan tot het andere: wat vol zelfingenomenheid is en oordeelt
naar kon-

*) Marie de Mayréna, koning van de Sedangs: een vreemdsoortig avonturier, oplichter,
mytomaan, maar de held van een prachtig exoties verhaal en tragies als verliezer, tragieser
wellicht dan Malraux' Perken, in zijn einde op het eiland Thioman. (Er bestaat over hem een
boek van Maurice Soulié.)
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sideratie. Een zuivere oppositie-figuur, komt mij voor, zou daarom al niet met het
volk kunnen samengaan, omdat hij zichzelf als een verrader zou voelen, als een
uitbuiter van die massa, die niet denkt als hij, die grondig onbekwaam is om te denken
als hij. Wat die mensen willen, is de welstand op hun beurt. Wat hij wil, is strijdig
met ieder begrip van welstand. - Kortom, ik ben beland bij de vertus de vaincus van
Garine. Maar als men zoiets vooruit weet, hoe kan men dan jaar-in, jaar-uit met die
mensen samenwerken?
Ik zoek de pagina op. - Je n'aime même pas les pauvres gens, le peuple, ceux en
somme pour qui je vais combattre. - Tu les préfères aux autres, cela revient au même.
- Jamais de la vie! - Quoi, jamais de la vie? Tu ne les préfères pas ou cela ne revient
pas au même?... - Je les préfère, mais uniquement parce qu'ils sont les vaincus. Oui,
ils ont, dans l'ensemble, plus de coeur, plus d'humanité que les autres: vertus de
vaincus... Ce qui est bien certain, c'est que je n'ai qu'un dégoût haineux pour la
bourgeoisie dont je sors. Mais quant aux autres, je sais si bien qu'ils de-viendraient
abjects, dès que nous aurions triomphé ensemble... Nous avons en commun notre
lutte, et c'est bien le plus clair...
Als ik zoiets lees, doen zich twee vragen voor mij op: is die man van gevoelen
veranderd, of heeft de roes van de handeling zijn afkeer kunnen overwinnen, m.a.w.
kan de misantroop toch een sociale rol spelen van betekenis, ofschoon hij daarvoor
dag aan dag met de mensheid in nauw kontakt komt? De passage die ik hierboven
citeer, is wat mij het meest verwant is in Les Conquérants. Ik stel daarnaast deze
ontboezeming van Strouvilhou *), die door een Garine waarschijnlik toch zou zijn
veracht als een teoretiserend bohême zonder ruggegraat:
- On voudrait nous faire croire qu'il n'est pour l'homme d'autre échappement à
l'égoïsme, qu'un altruïsme plus hideux encore! Quant à moi, je prétends que s'il y a
quelque chose de plus méprisable que l'homme et de plus abject,

*) Gide, Les Faux-Monnayeurs, deel III, hfdst. 11.
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c'est beaucoup d'hommes. Aucun raisonnement ne saurait me convaincre que
l'addition d'unités sordides puisse donner un total exquis.
De Hollandse etika zou, waar zij zich in het revolutionaire kenbaar maakt, moeten
zeggen: - Met zulke gevoelens bereikt men niets! - En ik ben er niet ver van af om
het aan te nemen. De bende van Bonnot, uit het anarchisme voortgekomen,
manifesteert, met een zekere dood voor ogen, brutaal en kort als het leegschieten
van een revolver. Ik heb maar het Zaterdagavond-publiek te bekijken van het
Rembrandtplein om een soortgelijke behoefte duidelik bij mijzelf waar te nemen *).
Maar wanneer het gaat om de belangen van de mensheid, moet er onvermijdelik bij
worden gezeverd. Etiese zever blijft de onmisbare bindstof zodra de massa erbij te
pas komt; men ziet het bij Rousseau, men zou het zonder moeite kunnen aanwijzen
bij de Hollandse revolutie-idealisten. De mentaliteit van een Henriëtte Roland Holst
leidt onafwendbaar naar een soort kristelik kommunisme, en in de literatuur naar de
socialistiese gartenlaube, de berijmde gebedjes en opstandigheidjes voor de achterliken
onder de partijgenoten. Ik geloof trouwens dat ik hier afdwaal, want al deze lieden
moeten voor de werkelike revolutionair niet veel anders zijn dan meedoeners, die
hij eigenlik beklaagt of veracht, volgens de ingeving van het ogenblik. Ik heb er maar
de mémoires van Trotsky naast te denken, om te weten wat ik zou kiezen, als ik niet
was voorbeschikt om in dit kader hoogstens een dilettant te zijn. Ik schrijf je dit alles
wschl. om mij aan mijzelf te verklaren, om klaar te zien in mijn eigen gevoelens
tegenover het beste toch van de revolutionaire ‘literatuur’. Je zou mij eens moeten
uitleggen wat ik, sociaal gesproken precies ben: zoiets als een non-konformisties
renteniertje, denk ik, met grote lappen bourgeoisie in het karakter. Totaal ongeschikt
voor het nieuwe leven, zoals dat in de U.R.S.S. onder deskundige dwang beoefend
wordt,

*) (11 Mei '30.) - ‘Oui-i, répondit Lênine... La voilà bien, la contorsion de ce monstre de
petit-bourgeois!... Et l'ironie avec laquelle il prononçait ces mots traduisait assez ce qu'
Engels avait exprimé en parlant du ‘rabiat gewordene Kleinbürger’.
(Trotsky's Lénine, p. 135)
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en misschien zelfs voor zachtere probeersels. Als ik er maar aan denk dat het
kommunisme mijn boeken zou willen verdelen! Alles wat men wil: mijn kleren, mijn
geld, waarom niet? en als iedereen er een beetje groezelig en armoeiïg uit moest zien,
zou ik ook daar geen bezwaar tegen hebben; maar mijn boeken! speciaal versneden
en over het algemeen waardeloos gemaakt, maar met hoeveel zorg gekozen ‘door
de eeuwen heen’, gestoken in blauw linnen met blauw leren etiket en beschermd
door zwarte hulzen, mijn exemplaren van Stendhal en Gide - en dat alles stomweg
verdeeld onder mensen die er zowat niets aan zouden hebben, alleen omdat het nieuwe
regiem dat verordonneert! Ik hoop dan de moed te vinden om meteen te sneuvelen
vóór mijn biblioteek, na een paar van die nieuwe broeders te hebben opgeruimd. En
dit nu is natuurlik schrikwekkend bourgeois; hoe kan men denken over een individuele
biblioteek, in het aangezicht van de Gróóóte Herschepping der Mensheid? Ik ben er
toch vrijwel zeker van dat ik diè gevoelens zou hebben, tenzij uit lafheid, of uit
nieuwsgierigheid, om ten koste van alles verder te leven. En met àl mijn bewondering
voor Trotsky, als ik hem in persoon mijn biblioteek zag verdelen, ik zou hem niet
anders kunnen zien dan als een soort Père Ubu. *)
Ik hoor je zeggen: - Heel amusant, maar het is weer een grapje. Het is misschien
een grapje, maar tevens een diepe waarheid. Het komt gewoon hierop neer, ik begrijp
een Julien Sorel: het individu dat door eigen middelen zich los maakt van zijn klasse
(en weinig doet het ertoe of die klasse de bourgeoisie is of het proletariaat) maar de
man die werkt tot meerdere glorie van zijn klasse, laat mij, met deze kant altans van
zijn wezen, furieus koud’.
18 Februari.
Malraux wijst mij op mijn voornaamste vergissing: ik moet begrijpen dat ik hier
vóór alles te doen heb met een

*) (16 Jan. '33). - Treurig vervallen waarheden! - op dit ogenblik, vrijwel geruïneerd en door
diverse wetsuitvoerders van de burgermaatschappij zonder enige revolutionaire hulp als
quantité négligeable behandeld, konstateer ik dat van mijn biblioteek minder dan de helft
over is. Maar het is ‘een andere historie’, die hier buiten valt.
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klassenvraagstuk. - Heb ik dat helemaal niet begrepen? Ik verwijs op mijn beurt naar
de laatste alinea van mijn brief.
Maar Trotsky heeft een beschouwing gegeven van Les Conquérants en hij heeft
daarop geantwoord. Misschien is de lektuur van die twee dokumenten achtereen het
volledigste antwoord dat ik mij wensen kan. In afwachting heeft dit klassenvraagstuk
voor mij één werkelik houvast: de materialistiese levensbeschouwing van het
kommunisme. Trotsky schrijft over de Zwitserse socialist Ragaz:
Een geloovig christen, meer nog: theoloog van opleiding en beroep, stond Ragaz op
den uitersten linkervleugel van het zwitsersche socialisme, hij vertegenwoordigde
de radicaalste strijdmiddelen tegen den oorlog en was voorstander van de
proletarische revolutie... (Maar) bij de gesprekken die ik met hem voerde, gevoelde
ik naast hoogachting voor dezen eminenten man bijna physiek een dunnen maar
ondoordringbaren sluier tusschen ons. Hij was in hart en nieren mysticus en ofschoon
hij niemand zijn geloof trachtte op te dringen, noch het zelfs noemde, omgaf hij in
zijn spreken zelfs de gewapende macht met een adem van het hiernamaals, die mij
een koude rilling gaf. Sedert ik was gaan denken was ik eerst intuïtief, daarna bewust
materialist; ik had niet alleen geen behoefte aan een andere wereld, maar ik kon
nooit een psychologische brug vinden tot die menschen, wien het gelukt tegelijk
Darwin en de heilige Drieëenheid te erkennen. (Mijn Leven, Nederl. vertaling van
E. Brouwer.)
Zoiets behoort tot het duidelikste wat deze literatuur mij te zeggen heeft. Een
klasse die de welstand vraagt, de simpele materiële welstand in dit éne leven, omdat
de oude verhalen (Het boek Job: de mens aanvaarde zelfs iedere onrechtvaardigheid
omdat hij toch minder weet dan God; De rijke man en Lazarus: de beloning van de
verdrukte is in de andere wereld op de schoot van Abraham) volkomen hebben
afgedaan, die klasse heeft eindeloos gelijk, hoe men er verder ook tegenover mag
staan. Maar diezelfde mate-
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riële welstand is ook wat de burger verdedigt; hier smelten burger en kommunist
alweer samen onder het opschrift mens. Het wereldkommunisme zal immers ook de
nieuwe mens doen ontstaan. Vraagteken, vraagteken; alles wordt weer een kwestie
van nuances. Men zou zich haast ongerust maken over het meer of minder welslagen
van deze nieuwe mens, als men om dezelfde reden: dit ene leven is kort, niet de
zekerheid had dat men hem zelf niet meer kennen zal.
Brussel, 4 April.
Anderhalve maand van revolutionaire dokumentatie; moeizaam eerst, maar men
voelt zich beloond als men merkt dat langzamerhand allerlei aanvankelik lege
techniese termen gevuld worden, dat de stof zich vanzelf ordent, dat de begrippen
als ongemerkt een bepaalde plaats innemen in het beeld van het ensemble dat men
- al is het vaak onjuist - toch bezig is zich te vormen. Het ekonomiese gedeelte is
mijn zwakke punt. Ik heb veel gehad aan een werk over de ‘wetenschap van de
revolutie’ van Max Eastman, aan L'An I de la Révolution van Victor-Serge (de
Kibaltsjitsj van de affaire Bonnot), aan een leven van Bakoenin ook, toen ik, een
ogenblik vermoeid van het marxisties systeem, meende te moeten zoeken bij de
anarchisten. Alles blijft van vorm en kleur wisselen in dit zoeken naar nieuwe
waarden; ik zou geen twee dagen achtereen hetzelfde hebben gezegd over Marx bijv.,
als ik mij in een vertrouwelik onderhoud had moeten uitspreken. Ik ben er op het
ogenblik van doordrongen dat tegenover de systemen van het kapitalisme alleen een
ander systeem doeltreffend vermag te zijn (hoe dwingend ook op zichzelf, in een
bepaalde faze: die van de voorlopige besturen en van de overgang, volgens Lenin).
En dat het systeem van Marx, niet dogmaties toegepast, maar geperfektioneerd door
de vondsten-ter-plaatse van de praktici, wellicht het beste is. De anarchist, zegt
Trotsky, is onweerlegbaar en groot binnen de muren van een café; het doet mij denken
aan een woord dat Slauerhoff tot Arthur M.L. ge-
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zegd moet hebben, na een betoog van de laatste voor de anarchie: - Ja, ik wil ook
wel anarchist zijn, maar de slager en de bakker mogen het niet zijn, die moeten
liberaal blijven. - Dat ‘liberaal’ hier is kostelik van humor. Er is een humor ook in
het leven van Bakoenin, welke op een serieuze toenadering tot de anarchie ietwat
remmend moet werken; deze Apostel der Vernieling is in menig opzicht een
Rabelaisiaanse figuur, een soort Dumas père van de revolutie, en de episode van
Netsjaev: zijn teorieën belichaamd in een tragiese jongeman en de botsing, het
ontwapenend-ridikule air dat de Apostel daar opeens krijgt, vervangt psychologies
een hele kursus. - De korrespondentie van Marx en Engels heet voorlopig uitverkocht;
ik heb mij geworpen op allerlei andere geschriften, mij door Van O. bezorgd, ofschoon
ik er zeker van was dat ik ze onekonomies, d.w.z. in een verkeerde volgorde las: De
Klassenstrijd in Frankrijk; De 18e Brumaire van Louis Bonaparte; passages van
Het Kapitaal; in mijn tegenwoordige faze van terreinverkenning, heb ik aan dit alles
niet half zoveel gehad als aan Het Kommunisties Manifest alleen of het boek van
Eastman. Er is mij uit dit laatste één ding bijgebleven: het gebrek aan psychologie
dat deze Amerikaan zijn kommunistiese partijgenoten en hun propaganda verwijt.
Een brochure van Plekhanov, waarin een polemiek tegen de anarchisten die voor
geestig doorgaat, bleek verouderd en vervelend, twee brochures van Lenin, waarin
ik de heldere vulgariserende stijl die toch de belangrijkste dingen zegt, wilde
savoureren, zeiden mij nauweliks iets meer, maar hier hinderde mij voortdurend mijn
eigen onmacht om iets te verifiëren. Het beroemde boek van John Reed, dat mij bij
het vierde hoofdstuk begon te vermoeien, verhief zich plotseling tot een zo levendig
en sterk beeld van de revolutionaire woelingen, dat ik het in twee dagen verslond;
nergens ook heb ik duideliker de verschillende partijen uiteengezet gevonden dan in
deze kroniek van tien dagen. Daarna teruggegrepen naar een boek over de
Februari-revolutie dat in het Russies Febral moet heten, van Tarassov-Radionov;
verwarde indrukken van
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een militair die vnl. doet uitkomen hoe weinig hij en zijns gelijken van dit tijdvak
hebben begrepen *). De herinneringen van de gewezen kommissaris van justitie
Steinberg (van de links-revolutionair-socialisten die een korte tijd met de bolsjevisten
hebben samengewerkt) leken in het begin psychologies veelbelovend, maar laten
een mager indrukje na van politieke verdeeldheid en knoeierij. Tenslotte heb ik in
al deze ‘literatuur’ twee grote vondsten gedaan: de autobiografie van Trotsky en de
Souvenirs d'un Terroriste van Boris Sawinkov. Over de laatste nog een soort historiese
roman gelezen met filmscenario-effekten van Roman Ghoel; ‘pauvre en génie’, zoals
M. schreef, maar met belangrijke gegevens. De Lenin van Trotsky wordt, als men
de autobiografie achter zich heeft, voor een groot deel overbodig, al staan ook hier
zeer goede hoofdstukken: dat over Lenin op de tribune, de vergelijking Lenin-Marx,
en brokken van de vaak al te vooropgezette anti-intellektuele kritiek op het portret
van Lenin door Gorky. Men voelt zich daarna beklemd wanneer men deze scherpe
intelligentie zich ziet overgeven aan een klakkeloze bewondering van het boek dat
over Lenin geschreven werd door Russiese kinderen; op deze poging om Lenin via
de lagere school zo gauw mogelik in de legende te krijgen had men van een
anti-sentimenteel man een andere reaktie verwacht. Maar de lettré in Trotsky kan
hem tot een dergelijke flauwiteit hebben verleid: wat het kind doet in de kunst is
immers altijd verrassend fris en waar, en welgedaan! (Intellektuele geborneerdheid
van mij.) Ik zou de veelgeroemde literaire kritieken van Trotsky willen lezen; in zijn
mémoires noemt hij ergens Babel de meest talentvolle van de Russiese jongere
auteurs. Cavalerie Rouge gelezen; ook na alle verwijzingen naar Maupassant en
ondanks de bondige realistiese wreedheid van de onderwerpen heeft het mij knap
verveeld; met een boek als Les Conquérants lijkt mij zoiets altans niet te vergelijken,
noch literair, noch, menselik, noch zelfs revolutionair.

*) Ik hoef waarlijk geen nadruk te leggen op 's mans bizonder onverstand; de militairen zullen
zeker niet de enigen zijn geweest die er niets van begrepen.
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5 April.
Ook de beschouwing van Les Conquérants is nu in de N.R.F. verschenen. De eigenlike
literatuurkritiek doet er hier minder toe, al onthoud ik: un style dense et beau, l'oeil
précis d'un artiste, l'observation originale et hardie; maar: il manque au livre une
affinité naturelle entre l'écrivain, malgré tout ce qu'il sait et comprend, et son héroïne,
la Révolution. Precies; vanuit het marxistiese standpunt van Trotsky kon dat niet
missen. Altijd weer de ‘beperking van de intellektueel’! Met welk een minachting,
op dit gebied, moet een Trotsky ook op een Sawinkov neerkijken; dat romanties
skepticisme, behorend tot het verleden van Rusland, zegt hij in zijn Lenin, en dat
men in de revolutie tevergeefs gezocht zou hebben onder de bolsjevisten, maar dat,
onder zovele andere sentimentaliteiten, voortdurend voorkwam bij de
revolutionair-socialisten. Hier nu, bij Malraux, zouden enige bladzijden in een
bloemlezing van de revolutie kunnen worden opgenomen, si Malraux avait abordé
les masses populaires avec plus de liberté (heet dat) et de hardiesse, s'il n'avait pas
introduit dans son étude une petite note de supériorité blasée... Wij naderen het
woord ‘dilettant’, waarnaar ik voortdurend uitkijk. (Ook Sawinkov, zegt Victor-Serge,
die hem anders duidelik bewondert, was een dilettant.) Trotsky gaat over tot een
beschouwing van de figuren in het boek, maar ziet alles nu zoveel mogelik vanuit
de historiese realiteit: de figuur van Borodin is hem, Trotsky, bekend, lang vóór hij
gelezen heeft; het boek is voor hem een politiek dokument, dat hij voortdurend zal
toetsen aan zijn eigen kennis der toestanden. Dat hij, op deze wijze oordelende, niet
oneindig méér aanmerkingen heeft kunnen maken, heeft mijn bewondering voor
Malraux, al is het dan op een zijgebied, erg doen stijgen. In ieder geval is Trotsky's
kontrole hier, punt voor punt, belangwekkend. Borodin heeft, vanuit zuiver
revolutionair standpunt beschouwd, een verdachte levensloop, behoort tot de mensen,
die niet de revolutie hebben helpen maken, maar zich nà haar overwinning eerst bij
haar aan-

Forum. Jaargang 2

92
sloten. En Ggarine? Let op, Garine is voor Trotsky het twede ik van Malraux en
sympatieker dan Borodin: il est plus original... et peut-être même plus près du type
du révolutionnaire. Men ziet, het is niet zoveel; en nu komt het: Il est dépourvu de
la formation indispensable: dilettante et vedette de passage, enz. - en bovendien,
histories gesproken zijn èn Borodin èn hij immers agenten van Stalin, van de
verknoeiers der revolutie, de valse broeders die Trotsky de epigonen noemt en die
hem het land hebben uitgezet. Het is nu zelfs niet meer een historiese kritiek, wij
treden in de politieke strijd, in een polemiek tegen al wat door de epigonen in de
Chinese revolutie verloren en bedorven werd.
Malraux antwoordt: Ce ne sont pas mes jugements que l'on trouve dans ‘Les
Conquérants’, ce sont les jugements d'individus distincts, et surtout (même lorsqu'il
s'agit de Garine) à des instants particuliers... Ce livre n'est pas une ‘chronique
romancée’ de la révolution chinoise, parce que l' accent principal est mis sur le
rapport entre des individus et une action collective, non sur l'action collective seule.
- Het is een ondankbaar onderwerp tegenover iemand, die, om de genialiteit zelfs
van Lenin te betogen, zich bij de massa schijnt te moeten verontschuldigen. *) Malraux zegt verderop: J'entends bien que le véritable adversaire de Trotsky, c'est
précisément l'Internationale. Il attaque moins Garine que Borodine, moins Borodine
que Staline. Romancier, je prends Canton comme elle m'est donnée. - (‘Hoe gek,
zullen enige krantenpolitici zeggen, dat de heer Malraux zich achter zijn
romancierschap terugtrekt’.) Malraux geeft tot slot een aantal feiten uit het verloop
van de Chinese revolutie, waarvan het belang mij ontgaat, waarover ik niet oordelen
kan. Maar dit altans is

*) Uit een toespraak na de aanslag op Lenin in 1918: - C'est la figure de Lénine, du plus grand
homme de notre époque révolutionnaire. - Dan volgt: Je sais, et vous savez également,
camarades, que le sort de la classe ouvrière ne dépend pas des individus; mais cela ne
signifie pas que les personnalités soient indifférentes à l'histoire de notre mouvement et au
développement de la classe ouvrière. L'individu ne peut modeler la classe ouvrière à son
image et ne peut indiquer au prolétariat, selon sou gré, telle ou telle route à suivre; mais il
peut contribuer à l'accomplissement des taches indispensables, il peut accélerer le mouvement
vers le but final.
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mij duidelik: Lorsque Trotsky, après avoir donné une biographie un peu incomplète
de Borodine, nous dit: ‘Cet homme n'est pas un révolutionnaire professionnel’, il a
raison par rapport à lui, Trotsky;... mais l'organisateur de trois mouvements
insurrectionnels (Angleterre, Espagne), fonctionnaire de l'Internationale communiste,
est pour le lecteur français un révolutionnaire de profession. - En dit geeft mij weer
te denken: - Attention! dit le marxiste. Nous ne faisons pas la révolution pour la
révolution, mais la révolution pour le prolétariat. Maar zij die de revolutie wèl willen,
misschien alléén willen, om de revolutie zelf? Zij zouden zich verwijderen van het
type van de revolutionair en dadelik de naam verdienen van dilettant? Hoe lief wordt
mij dan weer deze naam! En hoe oneindig meer waard moeten, zelfs prakties
gesproken, sommige dilettanten voor de revolutie zijn, dan scharen ortodoxe
marxisten. Met een variant op La Rochefoucauld zou men kunnen zeggen: Lu plupart
des amis dégoûtent de l'amitié, et la plupart des révolutionnaires, de la révolution.
Ik heb het laatste deel van Trotsky's autobiografie maar weer in te kijken, de
in-smerige, politieke kampanje van de kameraden tegen deze man zelf, om hiervan
diep doordrongen te zijn. Want wat men, als men tot de massa spreekt, ook beweren
kan, de individualiteit blijft de zekerste garantie, en die van een Lenin, een Trotsky,
de bron zelf van hun revolutionaire aktiviteit. Omdat het genie zich nu eenmaal niet
onder de massa verdelen laat, van het individu onafscheidelik blijft, alle teorieën ten
spijt. Een Lenin, een Trotsky, uniek en onmisbaar; daaronder de toewijding, de ijver,
de dommekracht van de horden en scharen. Trotsky, die iedere sentimentaliteit
veroordeelt eist als marxist een roerende toewijding aan het proletariaat, en ik geloof
dat bij een figuur als de zijne, deze toewijding, al of niet door de wil en het programma
gekontroleerd, ook voortdurend aanwezig was. Maar buiten de techniese en praktiese
kwesties om, zuiver menselik gesproken, blijf ik iets belacheliks, want op andere
wijze bekrompens, voelen in de antiintellektuele minachting van dit type, dit prachtige
type
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van realisties revolutionair, voor de z.g. dilettanten, wanneer het gaat om ten enemale
bizondere waarden, als die van een Garine of een Sawinkov.
22 Juni 1932.
In zijn boek La Révolution Permanente antwoordt Trotsky met bitterheid, om niet
te zeggen met razernij, op het stuk van Malraux, die nu ‘de heer Malraux’ is geworden;
en één ding wordt duidelik: buiten het marxisme en een absolute verwerping van de
Stalinistiese faze der revolutie, voor deze man geen heil. De enkele woorden die
Malraux in dit opzicht tegen hem heeft durven uiten, doen hem steigeren en briesen:
het marxisme, zegt hij, is voor hem als de mediese wetenschap, die hij, al zijn er dan
ook slechte doktoren, zou verdedigen tegen iedere pretentieuze kwakzalver, en tot
slot: J'avais écrit que l'inoculation du marxisme à Garine lui serait utile. Je ne le
pense plus pour l'instant. Dogmatiese verbolgenheid. Deze man, die individueel,
anarchisties gesproken zelfs, een levend symbool is van de revolutie; die als individu
geenszins schuil gaat achter Lenin en hem wellicht in menig opzicht overtreft, ziet
niet in dat hij, in de grote fazen der revolutie, gedepasseerd is door de Stalin die hij
veracht; dat, in de ontwikkelingsgang van de revolutie, het trio portretten dat men
tans overal in Sovjet-Rusland ziet en dat bestaat uit Marx, Lenin, Stalin, met een
walgelike negatie van Trotsky, tenslotte als juist moet worden erkend. Geen heil dus
buiten het marxisme, het trotskysme; deze metode, deze leer, dit geloof tegen ‘die
daar’, het verfoeilik dilettantisme, de avonturiers. Twee bladzijden, boeiend overigens,
om uit te leggen dat de beroepsrevolutionair nooit een avonturier is, en dan: Le
révolutionnaire se fraye sa route avec sa classe... Il fera toujours une distinction
entre sa classe et la classe ennemie et n'aura qu'une seule politique, celle qui
correspond aux forces de sa classe et les raffermit. Ik denk nu met vreugde terug
aan een zinnetje uit een inleiding tot een boek van Bakoenin: dat de strijd tussen
Bakoenin en Marx nog niet uit is, dat hij over een halve eeuw, een eeuw
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misschien, weer even sterk bestaan zal. Tegen het gewapend-beton, het kollektivisme,
de systematiese uitroeiing van alle individualiteit, tegen de manie of de dwang die
van mensen machines wenst te maken, verwacht men de opstandigheid, niet van de
anarchisten misschien, maar van dàt anarchisties element in de revolutionair, zonder
welk de revolutionair, n'en déplaise Trotsky, geen revolutionair zou zijn. De
oppositiefiguur die de keuze krijgt tussen kuddedier of kuddeleider is een
meer-dan-bedroevend schouwspel. Het anarchisties element in een Trotsky, dat door
hemzelf met afschuw zou worden verloochend, ofschoon het wellicht voor meer dan
50 pCt. de kracht uitmaakt van zijn anti-Stalinisme, wij zullen het als een bespottelike
uitvinding van hoogmoedige intellektuelen, als verfoeilik ‘intellektueel opium’
moeten wegbergen. Wanneer men Trotsky op deze dogmatiese manier een Garine
(en daarachter een Malraux) hoort verachten, ligt de konklusie voor de hand: welk
een verfoeilike en pretentieuze dilettant zou Leo Bronstein geworden zijn zonder de
‘solide inokulatie’ van het marxisme. En hoe groot moet de zelfnegatie van het
individu Trotsky zijn, om zoiets van zichzelf te geloven!
Wat Sawinkov betreft, in wie het anarchisties element niet alleen, in wie de hele
anarchitiese school zo sterk leefde, ik heb nu een anarchist gesproken die hem èn als
mens èn als revolutionair van niet het minste belang vond, vergeleken met de
anarchistiese slachtoffers Sacco en Vanzetti. De tegenwoordige faze van het
anarchisme (van het gesyndikaliseerde altans) verheft gaarne de brave martelaar
boven de bedreven terrorist, en de elektrokutie waaruit een knallende gerechtelike
moord van een korrupte kapitalistiese maatschappij kon worden bewezen is natuurlik
van oneindig meer belang weer voor de partij, dan ieder romanties skepticisme. Op
geheel andere wijze dan Garine herkent men ook in Sawinkov meer en meer het type
van de ‘slechte’, van de tenslotte onbruikbare revolutionair. Deze geestesgesteldheid,
die hoogstens de wanhoop van de massa weerspiegelt, leert ons Trotsky, is (in haar
systeemloos-
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heid) een dankbaar veld voor het opportunisme. En de individualiteit is immers nooit
waarborg genoeg; gevraagd wordt de steun, het korset, het dwangbuis desnoods en
de tiedmolen van de klasse. De triomf van de revolutie is op deze wijze bekeken dan
diè era, waarin men een revolutionair zal kunnen afleveren, volgens onfeilbaar procédé
en inokulatie, als een auto van Citroën met benzine van Shell. De tegenwoordige
literaire produktie die déze revolutionaire geest ademt, geeft op dit soort triomf
trouwens een hoopvolle kijk. De vraag is reeds hoe de kontra-revolutionair van het
razend-geworden individualisme zich noemen zal: neo-burger of oer-anarchist. De
zwakke en ‘slecht’-revolutionaire roman van Sawinkov, Wat niet gebeurde, heeft
reeds die dilettantiese superioriteit boven het ‘sterke’ Cement van Gladkov, van alle
bizondere dingen boven massa-dingen. Als iedere skribent in Sovjet-Rusland enige
‘sterke’ romans zal hebben leren schrijven van minstens 600 blzn. het stuk, zal via
de literatuur de waarde kunnen worden bewezen: èn revolutionair èn menselik, van
enige individuen, die nu voor het minst wel ‘verouderd’ zullen heten.
Parijs, 17 Oktober.
Sindsdien, lange gesprekken gehad met Malraux; en één ding is nu wel zeker: mijn
instinkten mogen zuiver zijn, maar sociologies weet ik er niets van. Dit heet: en flirt
zijn met de revolutie. Het idee van individuele vrijheid dat men tegen de huidige
staat van het Russiese kommunisme kan aanvoeren (ik herinner mij nog slechts met
welke innerlike verontwaardiging ik L'U.R.S.S. sans Passion las van Marc
Chadourne), is en blijft een waandenkbeeld; de burgerlike maatschappij laat het
individu evenmin vrij. Volgen enige ekonomiese argumenten waartegen ik mij
onmiddellik verloren voel. Slotsom: ik hoor wschl. in geen enkele samenleving thuis.
Mijn levensbeschouwing is de z.g. lijntrekkersfilosofie. Ga naar Tahiti, zolang Tahiti
deze ‘vrijheid’ mogelik maakt. Wat het proletariaat betreft, het is er in Rusland zeker
nù beter aan toe dan vroe-
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ger; daar is ook nog het argument van de ‘menselike waardigheid’; het citeren van
Nietzsche zelfs tegen Lenin gaat niet op, omdat Nietzsche aristokratiese waarden
voorstond, en bovendien, kommunisties gesproken heeft een Plekhanov gelijk wanneer
hij Nietzsche een aartsburger noemt, en Trotsky heeft gelijk tegen Garine in dit ene:
dat het marxisme eenvoudigweg een strijdmiddel is, en het meest doeltreffende,
misschien wel het enige doeltreffende, tot dusver gevonden. Men zou eerst een
metode moeten uitvinden, pro of kontra, maar die het marxisme overtreft, om de
waarde ervan, zelfs ideologies, te kunnen aantasten. Als Marx het won van Bakoenin
en Proudhon, was het omdat de strijdmetode het winnen moest van het persoonlike
prestige en de morele beschouwing. Eén vraag in dit alles: hoe wint het proletariaat?
En men kan onmogelik aan de kant staan van de bourgeoisie. Wat dat betreft zijn
we het op slag eens: men kan onmogelik aan die kant staan, inderdaad.
Ik kan met mijn flirt uitscheiden, in het weemoedige besef dat wezens als ik
onvermijdelik in de komende wrijving moeten worden stukgewreven. Het is op zijn
best een kwestie van uitstel. Tahiti blijft wel een haven vooreerst nog, - laat ons
Tahiti zeggen zoals we een hoek zouden noemen van Nieuw-Zeeland of de Kongo,
- maar ook hier is het een kwestie van tijd; de dood alleen schijnt ons van dit fatum
te kunnen ontslaan.
Ik blader met een bleek lachje in het eerste nummer van Links richten. Wat doet
het ertoe of Jef Last enige proletariese inzichten verkondigt over Van Schendel's
Fregatschip, die mij wel altijd zullen voorkomen op zijn minst de ergste nonsens te
zijn? Welk belang heeft het nog zich te verdiepen in wat de aartsburger Nietzsche
zou denken van de ‘ware vrijheid’ der literatuur, zoals die door Lenin wordt gepredikt
en heden bestaat in Sovjet-Rusland? Het is misschien niet eens meer huichelarij
wanneer wij ons niettemin afkerig betonen van de bourgeoisie, het wordt een soort
renegaatschap. Wat een griezelig spelletje, ons rebelleren tegen twee of drie geestelike
waarden, maar bin-
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nen een burgerlike samenleving, binnen de schijnvrijheid daarvan, en toch, zolang
zij zelf bestaat veilig door haar beschermd! *) Het gaat er niet eens meer om, de poëzie
en romans van de kommunisten mooi of lelik te vinden (die poëzie die meebouwt
op steigers, aan het grotere kunstwerk dat Socialisme heet, volgens een beeld van
altijd weer Jef Last), het gaat er om te erkennen welke strijd de grootste is, en welke
gevaren het dreigendst. Het kapitalisme, de bourgeoisie zijn gedoemd ten onder te
gaan zoals iedere vorm van beschaving, iets vroeger of later, en na deze of die
‘uitstellende’ transformaties. En als het proletariaat heeft gezegevierd, zal het
probleem van de machine nog blijven bestaan. Het is goed en opwekkend dat voor
de mens (ook voor de nieuwe!) altijd weer problemen zullen bestaan; als het
individualisme is uitgeroeid, verdient het nog aanbeveling dat de kollektiviteit niet
opgevreten wordt door de machine. Ook de individuele produktie is dan wel
opgeheven, maar hoe gevaarvol zou de strijd niet kunnen zijn tussen konkurrerende
kollektiviteiten. Ik heb een onuitroeibaar gevoel, door eeuwen klassenstrijd natuurlik
in mij gebrand, dat de mensen wel een middel zullen vinden om elkaar het leven
verder onaangenaam te maken, per kollektiviteit, als het niet meer anders gaat. Ik
heb ook het gevoel dat ik hier en daar mijn nieuwe waarheden misvorm, maar wat
geeft dat? - veel van wat hierboven staat, moet toch nieuw, moedig en gezond zijn,
omdat er van mijzelf zo goed als niets in voorkomt.
Drieu la Rochelle, in een music-hall zittend, vindt het publiek lelik, met een
spectator-afkeer à la Hildebrand. Maar als de planken door oorrobben worden bevolkt,
verzinkt hij in een dialoog met zichzelf: ik en ander ik, het ouwerwetse ik dat
doodafkerig blijft van de machine, het nieuwere ik dat het boeiend vindt om deel te
nemen aan zulk een herschepping. - Pour moi, cet avenir c'est la fin, puisqu'il ne
prolonge rien de ce que nous appelons hu-

*) Protesten van Forum tegen de Hollandse literatuur, vooral in de rubriek Panopticum, o
vriend-en-mede-redakteur Ter Braak! Démasqués van de Schoonheid en anti-Costerlikheid!
- één spel, één spiegelgevecht, in een ‘beschermd domein!’
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main... Je ne peux former d'autre souhait que de perpétuer ce que j'aime. Jai donné
tout mon amour à ce que je connais. Je ne puis remplacer ma raison de vivre par
ma raison de mourir. Maar het andere ik kapittelt en wekt op, en deze ideologie
wordt een dubbele fontein, sierlik en hoog en bevredigend
in-en-weer-uit-elkaar-spuitend, ideologies-essayisties, boven het probleem tenslotte,
dat zo kwellend kan zijn. Ander ik heeft het laatste woord, maar een woord geladen
met sterren en planeten, een slotwoord totaal aan de poëzie ontleend. Er is zelfs van
het eerste ik met een marxistiese discipline misschien nog wel iets te maken. Als
Tahiti niet lukt of werd dichtgeplakt, wie weet tot welke inktarbeid ik niet nog in
staat word geacht door een Hollandse Loenatsjarsky (er is veel kans op de
meergenoemde Jef Last). Ik schrijf een duidelike hand, sommigen die van kalligrafie
weinig verstand moeten hebben, beweren zelfs: een kalligrafenhand. Met een beetje
marxistiese discipline en een beetje meer menselike wanhoop, lijkt het mij verre van
ondenkbaar dat deze hand kopieerwerk zou kunnen verrichten, administratieve
kolommen invullen of iets even nuttigs in het kollektief verband. Ik hoop dat mijn
‘literair talent’ geen ogenblik in aanmerking komt; ik meen trouwens veilig te kunnen
beloven dat het tegen die tijd morsdood zal zijn.
E. DU PERRON
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De Maaltijd *)
Aan tafel zit ik tusschen Leo, mijn broer den priester, en Margrietje, een nichtje uit
Kortrijk. Ik zeg alleen het hoogstnoodige. Dit Pinksterdiner is mij gewoon een
mar-telie, maar ik zonder mij geheel af in het zoet herdenken van elk woord dat
Charlotje mij gezeid heeft. Ik slorp mij dronken aan de herinnering van dat zalig
gesprek, dat mij hoe langer hoe meer definitief schijnt, afdoende - het begin van een
nieuw leven.
Intuschen gaat onkel Polydoor mij voortdurend, tegen mijn goesting, in het midden
van de belangstelling plaatsen.
- ‘Wat is ie gegroeid, e-nee?’ Hij spreekt smakelijk West-Vlaamsch. ‘Ie ziet er
streusch uut en gezond. Heel zeker; 'k en zoe joen nie herkend heên, Carlos. We
worden oed, e-nee. As je dat ziet, hoe die kleene kadees al mannen zijn lik boomen!
Daar zal waar wel ne ferme notaris uut groeien!!’
Hij tenminste schijnt over mijn vocatie geen den minsten twijfel te voelen. Hij is
mij niet onsympathiek, mijn onkel Polydoor - zoo voor een tijdje. Maar zijn eentonig
gezeur hangt mij toch gauw de keel uit. Hij babbelt zonder ophouden. En hoe meer
hij drinkt, hoe meer hij babbelt. Hij heeft die bijzondere West-Vlaamsche manier
om elk onbeduidend historietje tot in 't oneindige te rekken.
- ‘Aan de statie ontmoet ik daar Juul van Mathiezens, je weet - diene joengen
hengsteboer die getrouwd ê mee 't joengste meiske van den docteur Coolsaet - 'n
djent dingske, waarda Zentiel Coorevits ook nog achtergezeten heê. Ze weunen nu
in 'n schoone doeninge langs de Gentsche bane - 't ê biekan 'n kasteel. 'k Geloove
dat 't Doms ê, die dat gezet heê... Ge weet wel, Doms die daar ne kee' die affaire
g'had heê in de speelzale te Blankenberge. De vent kan van geluk spreken dat ie z'n
platse niet kwiet gerakt 'n hê te Gent - maar ê ja, 't ê daa' ne gemeenteraad van
lamzakken. 'k Kenne dao den eerste schepene; ie zoe

*) Fragment uit de roman ‘Vader en Ik’.
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joen z'n ziele verkoopen voor 'n flessche sjampanje... en 't 'n moe dan nog van den
besten nie zien - alzoo een van die flesschen gelik dat ze er joen aan d'hand doen in
't Tonneke, bie 't Belfort. Ehwel... 'k ontmoete daar dus Juul van Mathiezens, en 'k
vrage hem...’
Alzoo uren aan een stuk. En niemand luistert - rondom hem stijgen de
fluistergesprekken zonder dat hij iets schijnt te merken. Hij peroreert maar. Hij
beluistert zijn eigen; hij is tevreden. Al de sluizen van zijn gemoed staan open. Hij
spoelt den wijn naar binnen en de woorden naar buiten.
- ‘Es 't nie waar, Margrietse, kiek ne kee'... 't schapke 'n durf biekan nie lachen.
Ge moet gie dao zoo stief nie zitten, me kiend...’
We moeten natuurlijk wachten op papa. Ik heb dat mijn heele leven zoo geweten;
papa komt 's middags te laat en slobbert dan haastig, met hoogrood gezicht, zijn soep
uit.
- ‘Polydoor,’ zegt hij ‘weet ge wanneer ne notaris op den buiten 't meest zaken
doet? 's Zondags achter d'hoogmisse... in d'herbergskens van de markt...’
- ‘Ha! Ha! Dan moe je ook tegen nen dreupel kunnen! Carlos zal dat nog moeten
leeren...’
Alweer? Paul krult zijn langen nek en wil een geestigheid in 't gesprek werpen...
- ‘Werken op Zondag! Maar dat is toch niet toegelaten. Hoe vindt gij dat, Meneer
de godsgeleerde?’
'k Zou hem met bijzonder plezier mijn glas bier in zijn gezicht slingeren. Leo
zwijgt. Hij steekt terloops zijn schouders op en overkijkt een beetje autoritair de tafel.
Irène vezelt tegen haren vrijer. Margrietje vraagt mij een beetje zout. Onkel Polydoor
krijgt ineens een hoestbui die hij dooft in zijn servet, waarop mama riskeert: ‘Ge
babbelt te veel, Polydoor.’ Maar nog te midden van zijn hoestbui protesteert hij met
een brutale handbeweging en stoot het glas van Irène om. Dat brengt natuurlijk eenige
verwarring bij; Liza verschijnt met een verwoed gezicht en onkel Polydoor vervolgt
onverstoorbaar terwijl het water nog uit zijn oogen druipt.
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- ‘Da moe' gebeuren! Da moe' gebeuren! Als ekik nen dinee geve, e-neê ... en daor
en is geen één glas ommegesmeten... ehwel, 'k sta kik dan op 't ende zelve op, en 'k
smiete m'n eigen glas omverre. Eh ja... Als er geen wien-plekken op 't ammelaken
zien, de minsen en zoen wel nie weten dat er kermesse geweest hê... Is 't nie waor,
Irèneke... Als ge gie trouwt, me kiend!...’
Aan het dessert begint papa mij te bekijken. 't Is warempel of hij mij voor de eerste
maal in zijn leven ontdekt. Zijn blik hindert mij. Hij heeft al veel wijn gedronken.
Plots komt het er uit.
- ‘Ehwel, Carlos... wat gaat ge nu doen? Wat zijt ge van plan?’
- ‘Hoe doen?’ En onkel Polydoor ademt ne keer diep om de heele tafel met een
vloed van argumenten te overstroomen. ‘Carlos wordt ie notaris. 't Es de joengste.
Maar z'n broodje es gebakken op voorhand. Zoek nog zuk 'n positie uren in 't ronde.
't Ware doodzonde moest ie...’
- ‘Polydoor, zwijg nu ne keer 'n beetje, he!’ Ik voel dat mijn vader wil gewichtig
doen. Dat gebeurt hem zelden. Na het zooveelste glas wijn ontwaakt zijn vaderschap.
‘Eh wel?’ en zijn blik weegt op mij.
- ‘Bah...’ Hoe zou ik daar nu ernstig kunnen over redeneeren, hier aan deze tafel,
waar iedereen half dronken zit. Zelfs Leo knipt gedurig zijn oogen toe en heeft al
een paar keer gegeeuwd. Een oogenblik krijg ik lust om hun zoo maar in 't gelaat te
werpen. ‘'k Ga schilderen! 'k Wil artist worden!’ alleen maar om hun gezichten te
zien en hun gebrul te hooren - maar ik houd mij in. Voor één keer dat ik een rol van
belang speel in mijn familiekring, geef ik mij niet ongaarne een zekere waardigheid.
Ik zie dat Paul mij nijdig aangluurt. Die kerel verdraagt niet dat ze nu allemaal met
een zekere spanning naar mij luisteren...
- ‘G'hebt er toch al over gepeinsd?’ vraagt mijn vader.
‘Natuurlijk...’
‘In 't college hebben ze u daar ook zeker wel eens over gesproken, Carlos?’ zegt
mijn moeder, een tikje angstig.
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Zij is altijd bang voor discussie - niet zonder reden. 't Zou eigenlijk niet aan zoo heel
veel moeten liggen, of we werpen het heele servies stuk op malkanders kop.
- ‘Ik en wil niemand dwingen,’ vervolgt mijn vader, ‘de twee oudste hebben mogen
doen wat ze wilden... Gij ook. Maar als ge verstandig zijt...’
- ‘Enfin.. . Wie zoe d'r daar nu aan twiefelen!’ Onkel Polydoor raakt er haast de
kluts bij kwijt.
Maar nu gaat Leo er zich in mengen. Ik denk dadelijk aan mijn gesprek met
professor Verhoest. Met een zelfde slepende stem, koud en waardig, zegt mijn broer...
- ‘Niemand beweert dat het beter is dat de zoon doet wat de vader heeft gedaan.
Integendeel. In veel gevallen loopt dat verkeerd. En dan, vocatie laat zich niet
dwingen. Als de jongen bijvoorbeeld goesting heeft voor den geestelijken staat...’
- ‘Maar ie en heê dat niet!’ protesteert Polydoor.
- ‘Ge kunt dat niet weten.’
- ‘'t Zoe ne schoone pater zijn!’ jubileert Paul. Hij heeft den hik. Hij drinkt als een
spons.
Ineens buigt Margrietje haar hoofd dicht bij het mijne, ze kijkt mij lieflaffend aan;
het schaap heeft ook al een glas te veel binnen. ‘Zeg het ne keer aan mij, kozijn.
Vezel het mij in mijn oore....’
Ik zou liefst gewoon onder de tafel wegkruipen, en ergens in 'n donker hol
verdwijnen - maar ik voel dat ik toch iets zeggen moet.
- ‘Ja - 'k heb daar al veel over nagedacht. 't Is moeilijk om te zeggen: 'k ga dit of
dat doen...’
- ‘Ja 't,’ insinueert Paul met zijn verwaande neusstem 't is gemakkelijker te zeggen:
'k ga niemendal doen!’
- ‘Paul...!’ waarschuwt mama bijna bevend.
Maar ik laat mij op mijn teenen niet trappen.
- ‘Laat hem maar zeeveren - of geef hem nog 'n cognakske. Dan is ie geheel rijp
om naar zijn bed gedragen te worden!’
Het spel is aan den gang. Ik voel het wel... maar ik heb het niet kunnen
tegenhouden.
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- ‘Zult gij mij leeren drinken, snotneus? Ge weet nog niet eens wat een universiteit
is!’
- ‘Paul! Houd uw mond!’ beveelt mijn vader.
De snoeshaan veert nu recht. Het bloed slaat naar zijn hoofd.
- ‘Maar ziet ge dan niet dat hij u allemaal treitert! Heb ik zoo van mijne jan
gemaakt, als ik moest zeggen wat dat 'k wilde worden!’
- ‘Maar als de jongen nu twijfelt...’ brengt mijn moeder in met tranen in haar
oogen.
- ‘Allemaal flauwe kul! Stinken van de pretentie doet ie! Weet ge 't nog dien keer
dat ie weggeloopen is uit 't college...!’
Hij weet dat ik daar niet gaarne aan herinnerd word.
- ‘Paul, dat is leelijk...’ fluistert Margrietje. Maar al dat medelijden rond mij doet
mij bruisen. We staan weer op 't kookpunt. Mij is het of een roode lap voor mijn
oogen fladdert.
- ‘Als ge niet zwijgt, dan smijt ik u direct die flesch naar uw kop!’
Schruwel van Irène. Hij springt weer recht. Zijn oogen spitsen bijna uit zijn hoofd.
‘Ha! 't Zou den eersten keer niet zijn! G'hebt al naar uw moeder gesmeten...!’
- ‘Zwijg!’ Nu brul ik.
- ‘Voor u zeker! Word pater. Ge kunt dan op den muur van 't klooster zitten vrijen
met de meiskens!’
Nu gaat Leo er zich mee moeien. ‘Allee, 't is nu genoeg, he Paul?’ en hij zet waardig
de flesch, die ik al vasthield, uit mijn bereik.
Maar we razen door; we slingeren malkaar alle mogelijke verwijten toe. Ik weet
niet wat ik er al uitflap, maar ik weet goed dat Irène haar vingers in haar ooren stopt
en jankt: ‘'t Feest is weer bedorven! Wat 'n geluk dat ik hier niet lang meer blijven
moet! 't Is om gek te worden in dit huis!’
- ‘Potverrrdomme!’
Het woord rolt, autoritair en definitief, uit den mond van mijn vader. Leo staat op,
blijkbaar geërgerd, en bijt
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zich op de lippen - maar nu valt mijn woede in een slag. Het is of die ratelende vloek
ineens mijn zenuwen de gewenschte ontspanning heeft gegeven. Er valt als een nevel
voor mijn oogen. Het gelaat van onkel Polydoor vlak voor mij verandert in een
meloen. Een wild gesuis blaast mij in de ooren. Of het achter een wazig gordijn
gebeurde, zie ik mijn moeder Paul, die nog altijd wild aan 't gesticuleeren is, naar
buiten tronen.
Ik verroer niet, gelukkig zit ik, anders zou ik vallen, ik houd mijn blik
vastgespijkerd op het zilveren zoutvat, het is hier warm, ge moet waarlijk naar adem
snakken, ik verdraag de kalmte nu minder goed dan het geweld van daarstraks.
Nu wandelt Leo statig rond, en achter mijn rug golft zijn stem recto tono over de
half ingesluimerde koppen. Gezag, plichten der kinderen, zelfbeheersching,
nederigheid... de heele poespas wordt opgediend. Maar lijk hij dat zegt, kunt gij er
u niet kwaad om maken. Dan gaat het tenslotte weer over de vocatie, kalm en
voorzichtig. Onkel Polydoor doet een dutje. Ik knik af en toe. Het is al precies of er
niets gebeurd is. En verder gaat maar steeds het betoog van mijn priester-broer, dat
mijn vader slechts nu en dan onderbreekt. Mama brengt Paul weer binnen. Liza dient
koffie op...
- ‘En dat er nu nog een van u getweeën zijn mond open doet!’
Ik denk er niet aan. Ik ben nu volkomen afwezig. Mijn broer de priester vervolgt
zijn gepreek. Gelukkig is onkel Polydoor nu totaal ingedut; een paar keer snorkt hij.
Terwijl Leo's stap achter mijn rug met een nerveus makende regelmatigheid het tapijt
scandeert, voel ik mij uit den nevel van daareven opstijgen. Ik slurp mijn koffie uit.
Ineens denk ik met een verrassende duidelijkheid aan Charlotje. Ik heb mij nog nooit
met eene zoo onmeedoogende klaarte iemand kunnen voorstellen. Ik kijk vlak in
mijn telloor, die wordt als een filmscherm. Ik zie Charlotje's vroolijken lach die mij
streelt als een nieuw veroverd geluk. Weer brandt de kus in haar hals op mijn mond.
Het is
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zoo erg dat ik onwillekeurig mijn lippen koel in een glas water. Maar het filmbeeld
wordt grooter, en het dunkt mij dat de telloor begint te draaien. Rond den lach van
Charlotje dagen dwaas grijnzende boerengezichten op, met oogen vol zondige
begeerten en vuile handen die grijpen. God weet wie er nu al bij is! De gedachte
foltert mij dat er iemand bij haar zijn kán. Ik zal haar opsluiten achter zeven
gegrendelde ijzeren poorten. Ik zou willen vlieger zijn, haar dezen namiddag nog
schaken, en met haar in mijn armen, mijn mond op haar mond, de lucht doorklieven
om ergens te landen in een streek waar de avond zoet is en vol wulpsche aromen,
‘Unter dem Palmenbaum...’
- ‘Want het geluk,’ besluit mijn broer ‘het geluk ligt niet in welstand en fortuin. Het
geluk ligt in de rust van het geweten...’
Iedereen is het roerend met hem eens.
- ‘Uw koffie wordt koud,’ waagt mama.
- ‘Ehwel,’ vraagt mijn vader ‘zijde nu t'akkoord? Wilde notaris worden?’
Ik ben nu zoo lijdzaam. En ze kunnen mij allemaal zoo ordentelijk gestolen
worden...
- ‘Mij goed. 'k Zal probeeren...’ Ik voeg er zelfs bij: ‘'k Zal mijn best doen...’ Om
iets van niemendal zou ik nu beginnen schreien, en mijn moeder om den hals vliegen,
Paul een hand gaan geven, iemand op mijn knieën om vergiffenis vragen.
- ‘Dat's tenminste gesproken,’ zegt mijn vader, ‘mama, schenk hem 'n cognac.’
Onkel Polydoor zit in een zetel en slaapt rustig zijn roes uit. Paul heeft Margrietje
meegetroond in de veranda en speelt met haar damberd. Hij mag ze hebben. Papa
blijft druppels drinken en bekijkt mij nu en dan met oogen, die vol water staan...
Ik onderga zijn blik niet zonder argwaan. Het dunkt mij dat hij mijn inwendige
ontroering geraden heeft, en dat hij mijn gestolen zoen ziet op mijn lippen. Hij zegt
geen
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woord. Hij heeft nooit veel gezegd. Toen ik nog klein was, sloot hij zich steeds op
in zijn bureel, en ontving er zijn klanten. De kinderen hadden daar geen toegang.
Maar altijd voelde ik ontzag voor de groote bibliotheek, waarin de zware bestofte
boeken mij schenen verboden en aantrekkelijke dingen te zijn. Ik herinner mij feitelijk
vooral de paar keeren, dat hij mij, terwille van een of andere kwâjongensstreek,
afranselde - want hij sloeg grondig en hartstochtelijk. Mama stond dan gewoonlijk
in een hoekje te beven... Zij zei telkens in mijn plaats: ‘Hij zal het niet meer doen,
Louis.’ Terwijl ik koppig mijn lippen opeenklemde, zei mijn moeder: ‘Hij zal het
niet meer doen...’ Het was of zij zelf de slagen voelde...
Maar dat was dan toch tenminste nog een contact: zoo af en toe die bui van woede.
Toen ik ouder werd, ging ook dat teloor. Ik heb kameraden die fier zijn op hun vader.
Ik heb er een, die van zijn vader houdt. Ik benijd hem. Het is mij niet mogelijk mij
voor te stellen dat mijn vader kan lief zijn voor mijn moeder. Ik herinner mij een
avond dat hij dronken thuis kwam, en dat het heele huis daverde van zijn geraas. Met
Irène daalde ik stiekem de trap af, en we gingen rillend van aandoening in een hoekje
van de gang zitten. Liza joeg ons naar boven. 's Anderen daags woog er een ongewone
stilte over het huis. Na het middageten stond papa dadelijk op, en liet zijn koffie in
het bureel brengen.
- ‘Is hij kwaad?’ vroeg Irène. ‘Waarom is hij kwaad?’ - maar mama sprak geen
woord...
Het is wonder hoe elke herinnering, die voor mij opdaagt, op dit oogenblik een
zoo scherp omlijnden vorm krijgt. Het is mij of ik nu ineens alles raad wat mij vroeger
duister scheen en geheimzinnig. Mijn vader zal mijn moeder wel bedrogen hebben.
Er is nooit geluk geweest in dit huis - maar de diepe onrust van mijn ouders bleef
steeds verstopt achter een schijn van dorre eentonigheid. Ik wil daarin niet ten onder
gaan. Ik moet mij redden uit dien dreigenden slenter... Het dunkt mij dat de lach van
Charlotje als een zilveren bel de suizende stilte breekt. Ik sta
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plots recht. Ik wil niet dat die nevel van daareven mij nog te pakken krijgt. Het dunkt
mij dan telkens dat mijn hart stilstaat.
Ik loop buiten, den tuin in, en roep mijn hond. In wilde jacht rennen we door de
lanen. De hond hijgt en blaft. Ik voel nu gaarne rond mij dit jong geweld. Het is een
heerlijk weertje buiten. In de hooge populieren, die onzen tuin omzoomen, zendt de
zon een wonderbaar lichtgespeel. Ik sta op het kleine heuveltje achter den vijver, en
adem diep de versche lucht in.
- ‘Hier, Polly!’ Ik werp een steen in het vijvertje. Snel als de bliksem is Polly er
achter. De sukkel plonst in 't water, en geraakt er haast niet meer uit. Ik lach. De zon
brandt in mijn nek. Ik geloof dat ik met plezier den hond zou zien verdrinken. Ik heb
lust om hem, nu hij precies den boord bereikt, weg te duwen, een schop te geven, en
zoo altijd verder, hem altijd weer 't water in te dompelen, tot hij er niet meer uit kan,
tot hij verdrinkt en mij aankijkt met stervende oogen, vol pijn en verwijt...
Waarom schoppen ze mij? Waarom scheuren ze altijd elk gevoel stuk dat in mij
opleeft? Ik geloof dat de beet van de zon in mijn nek mij zal doen vallen. Welja, ik
word notaris! Ik doe mijn zaken in d'herbergkes na de hoogmis... En...
Stil heb ik mij neergevlijd in het gras. ‘Polly, maak u weg, ge moet me nu niet nat
gaan gispen!’ Maar de druppels water op mijn voorhoofd doen mij goed. Ik kijk in
den waterspiegel, die stilaan heel blauw, blauw als de hemel wordt, en waarin ik nu
plots een gouden koets zie rijden, bespannen met twee koppels witte paarden.
De vette lach van onkel Polydoor schettert door de veranda. Hij is wakker en
vertelt grapjes. Ik geloof dat ik voor geen geld ter wereld ooit nog een voet ga zetten
in dat huis.
WILLEM PUTMAN
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Enfantine
God lei zijn skepter achtloos naast zich neder
en zette dieren op het droge land;
de kleine, hulpelooze nam hij teeder
in de beschutting van zijn warme hand.
Hij schiep zooveel, Hij schiep de groote boomen,
de menschen, en eenmaal, bij nacht,
schilderde Hij met sterrenlicht de droomen,
terwijl Hij aan zijn eigen zoontje dacht.
Ten laatste schiep Hij nog de woorden
die meester teekent op het bord,
en voor hen die het scherpste hooren
schiep Hij het woord dat niet gesproken wordt.

LOUIS DE BOURBON
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Salome
Toen zij het hoofd zag van den bleeken man
dien zij gewacht had in de heetste nachten,
toen brak haar trots vertwijfeld om het zachte,
dwaze glimlachen van zijn mond.
en van zijn keel betastte zij de wond,
en lachte, maar van binnen viel zij samen
als een bedorven vrucht, die 't wilde vuur
van hel en hemelen tezamen
niet meer weerstond dan één verzengend uur.

LOUIS DE BOURBON
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Desperado
Hij liep verloren in de mond van een pistool
en liet zich vallen op het natte weiland,
dacht nog met honger aan het capitool
en aan de vrouwen op het negereiland.
Verkocht zijn leven voor een handvol goud
en ving twee kogels in zijn breede longen,
nog lag een spotlach om zijn mond gewrongen;
hij had twee zonen en was ongetrouwd.

LOUIS DE BOURBON
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Late Rit
Wij reden laat, wij reden vier aan vieren,
het doel dat niemand wist
lag ergens achter ruischende rivieren
lag ergens in den mist.
Wie sprak? Wie zong een lied?
mijn vriend: hij droeg het zwaar kuras
over een leven van veel verdriet
en vroeg mij hoe laat het was.
Het was zóo laat, dat woorden die wij zeiden
eensklaps den zin verloren, die ze droeg,
dat de eenzaamheid een nevel spreidde en
vreemde gebaren waarom niemand vroeg.

LOUIS DE BOURBON
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A.C. Willink
Een rechtschapen oordeel over Willink eischt een verificatie der maatstaven en dwingt
ons om, op sommige punten, onze gebruikelijke terminologie te wijzigen. De kracht
van deze persoonlijkheid overtuigt er ons van dat het noodzakelijk is om van eenige
vooroordeelen waar wij aan gehecht zijn afstand te doen en ons, na een overwinning
op onze geestelijke gemakzucht, naar zijn bedoelingen te voegen. Dit pertinente is
een van Willink's beste eigenschappen. Hij laat ons niet in twijfel omtrent zijn
gezindheid en zelfs wanneer men voor het eerst een enkel schilderij van zijn hand
ziet, voelt men dadelijk en onmiskenbaar dat het uit een andere opzet is voortgekomen
en een ander doel nastreeft dan een schilderij uit de nog zoo kort achter ons liggende
postcubistische periode, waar we ons geheel op ingesteld hadden. Een nieuwe
conceptie van de kunst was inderdaad meer dan noodig, omdat de schilders al een
goed eind op weg waren om alle contact met leven en aardsche werkelijkheid te
verliezen. Door de steeds abstracter wordende aesthetica van de twintigste eeuw was
de schilderkunst vervaagd tot een subtiele rebus, waar alleen ingewijden een oplossing
voor konden vinden; een oplossing, zoo willekeurig en zoo vluchtig, dat ze geen
redelijk mensch op den duur kon bevredigen. En achteraf vragen wij ons af hoe het
mogelijk was, dat wij ons zoo gemakkelijk hebben laten inpalmen door welluidende
fraseologieën over de mystiek van de compositie, de magie der kleuren en de waarlijk
verbazingwekkende waarheden welke in het simpelste spel van verhoudingen
geopenbaard worden. Gansche wereldsystemen hebben wij in een slechtgeschilderde
gitaar willen ontdekken en de wijsheid der eeuwen gecomprimeerd proefden wij in
een scheeve appel op een schaaltje; de ware godsdienst der toekomst liet zich niet
anders verzichtbaren dan in een labiel evenwicht van vierkanten en driehoeken.
Wanneer men, van vele schoonschijnende dwalingen
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teruggekeerd, over de schilderkunst spreken wil zonder stemverheffing maar ook
zonder esoterisch fluisteren, dan komt men nog altijd tegenover veel kwade wil te
staan en tegen nog meer onredelijke zelfbegoocheling. Het is immers zoo aangenaam
om uren lang te filosofeeren over den diepen zin van het balanceeren, over de
ontroerende macht der massaverhoudingen, over de goddelijke aanduidingen, welke
de gulden snede, de regel van drie en het snijpunt der diagonalen geven. Dat genot
laten wij niet gaarne glippen. Het is bovendien zoo ongelooflijk gemakkelijk om
door middel van een paar pruimen, een bokking, een tinnen kandelaar en heel veel
hokus-pokus de hemel met al zijn geheimen naar de aarde te tooveren.
Dit gaat tegen de onmacht van al te veel schilders, die niet in staat tot een waarlijk
grootsche conceptie van het schilderij, aan de compositie een waarde en een beteekenis
buiten alle normale verhoudingen toekennen. Dit gaat ook tegen het al te gemakkelijk
‘hineininterpretieren’, dat zoo verleidelijk is voor een ieder die over schilderkunst
schrijven moet. Het kan nooit de bedoeling zijn om aan wat men compositie noemt
alle zin te ontzeggen en om de charme van dat typisch ‘schilderachtige’ te ontkennen.
En het is zeker niet juist wanneer men mij laat beweren dat de indeeling van de
ruimte, de schikking der picturale elementen, de warmte en de glans der kleuren, het
gewicht der accenten grapjes zonder consequentie zijn. Dit alles kan er zonder twijfel
toe medewerken om het schilderij bekoringen voor het oog en gemoed te geven. Men
kan zich een goed schilderij niet of bezwaarlijk zonder die zinnelijke verteederingen
denken. Máár de wezenlijke en hoogste rechtvaardiging van een kunstwerk, van een
schilderij dus ook, moet men toch elders zoeken. Het is niemand ontgaan dat het
cubisme op een bepaalde wending in de ontwikkeling der schilderkunst nuttig,
noodzakelijk was, omdat men eenige fundamenteele voorschriften vergeten scheen
te hebben. Het was goed om het publiek dat zich blind staarde op bijkomstigheden,
te herinneren aan het bestaan van eenige constructieve wetten, welke nooit zonder
nadeel
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voor het resultaat ontdoken kunnen worden. Bovendien is elk experiment altijd nuttig.
Er wordt nimmer genoeg geexperimenteerd. Nooit mag men, tevreden met het
bereikte, ophouden de techniek te verbeteren, de technische regelen te herzien. Maar
die verbeterde techniek en dat verscherpt inzicht in de problemen van constructie en
compositie, moeten dan ten slotte ergens toe dienen, moeten in de praktijk gebruikt
worden. En in dit gebruik nu zijn de meesters uit de achter ons liggende periode te
kort geschoten. Hun onmacht om met de nieuwe, of liever de herontdekte, waarheden
en handgrepen, levende tafereelen van het menschelijk bedrijf of zinrijke evocaties
van de natuur te schilderen, wilden zij verbergen door aan hun technische en
compositorische ontdekkingen een autonomie te geven, welke door niets te motiveeren
is. Men moet achter al die exentriciteiten niet al te veel gaan zoeken: een
doodeenvoudige studie in evenwichten - nuttig als studie - werd alléén maar tot
openbaring Gods geproclameerd, omdat men niet de kans zag om er een beter,
waarachtiger gebruik van te maken. Kortom de middelen werden doel. Er is geen
zekerder kenteeken van geestelijk en zedelijk verval. Want altijd wanneer de mensch
hartstochtelijk leeft en wordt voortgejaagd door een tyrannieke drang tot uiting, tot
zelfbestendiging in het werk zijner handen, altijd wanneer men iets te zeggen heeft,
zien wij precies het omgekeerde, dan heiligt het doel de middelen. En de subtiliteiten,
welke wij te baat moeten nemen om een Gris op zijn juiste waarde te schatten, komen
geen seconde bij ons op, wanneer wij met een Rembrandt geconfronteerd worden!
Waarom zouden kunstenaars zonder eenige naspeurbare reden vrijwillig afstand
doen van de beste eigenschappen, welke een mensch kunnen worden toebedeeld:
psychologisch inzicht, het vermogen om dramatische conflicten te scheppen, de
diepere kennis der menschelijke levensgewoonten; van gansch het zeer ingewikkeld
samenstel van eigenschappen noodig om een stukje van deze aarde en een kànt van
het leven dat wij er leiden te concentreeren in een beeld dat tegelijk het beweeglijke
(het tijdelijke) en het
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statische (het onveranderlijke) toont? Neen, hun afkeer van wat zij, in een bekrompen
minachting ‘anecdote’ of ‘litteratuur’ noemen, bewijst ons alleén maar, dat zij zelf
de deugden en de faculteiten missen om te doen waartoe alle waarachtige kunstenaars
geroepen zijn: de herschepping van den mensch.
De vrees voor de anecdote, basis van de heele moderne aesthetica, is één der
uitingen van de vrees voor de wereld, een vrees die al zooveel geesten vertroebeld
heeft. Alleen moeten wij het eens worden over een bepaalde definitie van het woord
‘anecdote’ en verder moeten wij aan die anecdote zijn juiste plaats in het ensemble
geven. Ik zou anecdote willen noemen, wat in alle kunst het essentieele is, de
verwezenlijking in één beeld van een dubbel menschelijk avontuur, van een gelukkig
compromis tusschen een dramatische scène en een innerlijk conflict. Als Willink
ons in een geïdealiseerd Pompeï eenige ridicule heeren als etalagepoppen schildert,
dan is er een vermakelijk tafreel of als men het liever heeft: een boeiend arrangement,
dat wij zien; èn een strijd in den schilder tusschen zijn schuchtere sensibiliteit en zijn
alles aantastend kritisch vernuft, welke wij achter, in en door de voorstelling heen
duidelijk voelen. En zonder zulk een voorstelling - anecdote - welke, op zichzelf
beschouwd èn als intermediair, een positief belang voor kijker en maker
vertegenwoordigt, blijft alle schilderkunst slechts een technisch experiment. Als men
die voorstelling gelijk het gewoonte is, smalend litteratuur wil noemen, dan kom ik
tot de conclusie dat zonder litteratuur de schilderkunst een armelijke bezigheid is en
dat de litteratuur, zoo begrepen, de essentie van alle kunst moet worden genoemd.
Willink heeft met al zijn tijdgenooten de illusie van de bovenzinnelijke kunst
gedeeld. Hij heeft zijn offer van het abstracte gebracht, zooals dat een jong en zoekend
kunstenaar betaamt. Maar tenslotte heeft hij het door al zijn vakbroeders en door alle
ingewijde aestheten verafschuwde ‘litteraire’ met een rustig hart geaccepteerd. En
dat bewijst ons hoe hij eigenlijk altijd op een verruimde en ver-
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menschelijkte schilderkunst uit is geweest. Willink heeft de moed gevonden, en dat
is een van zijn groote verdiensten, om zeer bewust een schilder van ‘anecdoten’ te
willen zijn. Hij schildert weer situaties, welke ook geheel buiten de verleidingen van
het fraaie schilderij om, een duidelijke zin hebben en die, opwekkend tot nadenken,
prikkelend tot tegenstand, een positieve reactie te weeg te brengen, waar de
schoonheid zooals men die onder de invloed van 1880 nog lang is blijven vereeren,
part noch deel aan heeft. Er is in zijn kunst een curieus element, waarop men tot nu
toe veel te weinig acht heeft geslagen, omdat het geheel buiten de gezichtskring en
de competentie der aesthetici valt; een element, zoo schandelijk verwaarloosd, dat
er geen gebruikelijke naam in het Nederlandsch voor bestaat. Om het aan te duiden
zouden wij moeten spreken van een menschelijke overwaarde, dat is: het getuigenis
van een menschelijke aanwezigheid, welke niet uitgedrukt wordt met de
vaktechnische, in casu met de zuiver schilderkunstige, middelen. Schilderijen als die
van Willink hebben dus een dubbele beteekenis voor ons en werken op twee duidelijk
onderscheiden wijzen op onze ontvankelijkheid in. Ik geloof niet dat die
gescheidenheid noodzakelijk is, ik geloof evenmin dat die gescheidenheid een
voordeel of een deugd is. Integendeel. In zeer goede schilderijen vloeien die twee
werkingen vrijwel geheel in één geweldigen indruk te samen. Men denke aan
Rembrandt's oeuvre, waar de psycholoog, de denker, de dichter èn de schilder in
ieder geslaagd werk onafscheidelijk en onontwarbaar met elkaar verbonden zijn.
Willink was dus in Nederland een der eersten die durfde breken met het sacrosante
dogma van de schilderkunst die niets dan schilderkunst is. Hij kwam hier wellicht
toe door een zwakheid; maar dit vermindert zijn verdienste niet. Die zwakheid, welke
ik in al zijn werk meen te zien, is het tekort aan rasechte schildersgaven. Ik ken maar
weinig beeldende kunstenaars, die over zulk een rijkdom aan levenservaring en
inzicht, die over zooveel vernuft en goede smaak beschikken en die terzelfder tijd
zoo weinig
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de typische kenmerken van het vak dat zij gekozen hebben in hun wezen en hun
uitingen verwerkten. Willink's teekentrant is helder, op den man af en voldoende
beheerscht; maar mist natuurlijkheid, het vrije en bloeiende, dat ons hart bekoort.
Alles gaat bij hem, èn bij ons als wij tegenover hem staan, buiten het hart om. Zijn
kleur is niet zelden opvallend door een bizar accent, bijna altijd zeer zuiver aangepast
bij de situatie welke de voorstelling te zien geeft en bij het psychologisch klimaat,
waarin die voorstelling geplaatst werd; - maar nooit is die kleur warm, of rijk of vol
gloed. Noch zijn lijn, noch zijn coloriet zal ons in vervoering brengen. Deze doeken
zijn vrijwel zonder uitzondering schraal, op het gesteriliseerde af en zonder eenige
vriendelijkheid. Maar ze zijn ook vrijwel zonder uitzondering boeiend, méér dan
boeiend, fascineerend door de schrille, verwrongen, ongewone geest welke er zich
altijd, op een dikwijls pijndoende, dikwijls ergerlijke wijze, in openbaart. Mooi, in
den gewonen zin des woords, is Willink's werk nooit. Maar ik ken geen enkel werk
van hem dat mij onverschillig liet. Hij maakt mij prikkelbaar en soms onrustig; hij
wekt tegenzin of weerstand. Maar hij bijt op mij in. Hij is een onontkoombare macht,
die mij, ook als ik niet meer voor zijn werk sta, in de herinnering blijft nazitten. Het
bizarre echter is bij Willink niet gezocht. Hij spreekt zich, vreemd genoeg, juist zoo
éérlijk uit als maar weinig kunstenaars het durven doen. Het zou hem even makkelijk
als ieder ander vallen om met een beetje brio zijn tekortkoming te vermommen. Het
heerlijke brio, dat de goegemeente en de critici die voor de goegemeente schrijven,
boven alles beminnen en met ophef verheerlijken, staat ieder die eenige lacunes wil
wegwerken op ieder uur van dag en nacht ten dienste. We kennen ze allen de sappige
schilderijen, de internationale ‘toiles bien enlevées’, waar wij bij nuchter en
onbevangen kijken niets anders dan veel verf en veel kippendrift in ontdekken.
Ofschoon de technische qualiteiten van Willink niet bijzonder ontwikkeld zijn, is hij
toch vaardig genoeg om óók zoo vol temperament aan het schilde-

Forum. Jaargang 2

119
ren te slaan. Maar hij wordt weerhouden door zijn scrupules. Er valt mij niemand in
zóó kritisch tegenover zichzelf, zóó bijna ziekelijk aan zijn geweten verslaafd als
Willink. Hij is van nature aldus; en hij heeft die natuurlijke gave in de loop der jaren
nog zeer ontwikkeld onder de invloed van zijn ironie. Die ironie heeft hem tot het
uiterste gevoelig gemaakt voor alles wat niet heel eenvoudig, heel eerlijk, heel zuiver
is. Valsch pathos, groote gebaren, voos enthousiasme, lyriek zonder ziel, al de luide
en breede moevementen van lichaam en geest, welke door de kenners in de
koffiehuizen zoo gewaardeerd worden, zijn hem een walging. Hij bewaakt zichzelf
onophoudelijk, omdat hij er tegen op ziet om noodeloos onwaar te zijn en ook omdat
hij, als alle verlegen naturen, tot elken prijs de belachelijkheid wil voorkomen. Deze
ironische zelfcontrôle, welke natuurlijk in elk opzicht verre te verkiezen is boven de
fladderende en flodderende romantiek der schilders die alleen maar drastisch schilder
zijn, heeft Willink wat te ver doorgevoerd. Zijn kieschheid en zijn distinctie, zijn
waarheidsliefde en zijn afkeer-van-gezwollenheid remmen hem soms te zeer. En
men wenscht, voor hem zelf het meeste, dat hij eens zal leeren om zich zelf iets méér
vrijheid van beweging te gunnen.
Valentijn van Uytvanck heeft betoogd dat in een goed schilder schildersintelligentie
en schildersdomheid in een juiste verhouding naast elkaar aanwezig moeten zijn.
Het zijn alleen de erg dommen, die zich over hun domheid schamen. In ieder volledig
mensch is een niet gering fonds van aartsgewone domheid voorhanden, omdat het
zonder dat bezwaarlijk leven is. Het is alleen maar de vraag wat wij onder die domheid
verstaan. Van Uytvanck noemt domheid een ingewikkelde tesamenhang van
bestaansmogelijkheden, welke zich volkomen aan de contrôle van het vernuft
onttrekken en die zich, buiten ons bewustzijn en onze wil om, in ons werk
verwezenlijken. Men zou kunnen zeggen dat hiervoor intuïtie of scheppingsdrang
een betere en allicht een prettiger klinkende term is. De intuïtie is echter slechts een
deel van onze domheid, is slechts één
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van de vele elementen, waaruit onze fundamenteele domheid is opgebouwd. Van
deze gecompliceerde domheid nu heeft Willink te weinig. Of, hetgeen mij
waarschijnlijker lijkt, hij durft er niet rond voor uit te komen. Hij doet voortdurend
wanhopige pogingen om zijn ‘domme’ kanten voor de toeschouwers verborgen te
houden. Daarmede bereikt hij wel die indruk van barokke en superieure intelligentie;
maar als tegenslag, helaas, ook dat ietwat arme lijke en anemische. Willink heeft als
het, na lange meditaties, op doèn aankomt niet voldoende cynisme en zelfvertrouwen
tot zijn beschikking. Hij is met zijn eeuwige aarzeling het tegendeel van een waaghals.
En wij missen, geloof ik, het meest in dit reeds omvangrijke en gevarieerde oeuvre,
de merkteekenen van het toeval. Alle groote kunstenaars zijn, op sommige punten
verblind, dobbelaars geweest. Willink is te spotziek en heeft te veel zelfrespect, dan
dat hij zich aan het redelooze spel zou overleveren. Wanneer men Willink iets goeds
wil toewenschen, dan kan het niet anders zijn dan de goddelijke gave om op een
kritiek moment, met de blinde onredelijkheid van een boerenzoon, zichzelf geheel
over te leveren aan een drang waar hij oorsprong noch doel van kent. En verder, in
kleinere zaken, de wuftheid waar Generaal von Schleicher over spreekt als hij zegt:
‘er behoort een zekere gemakkelijkheid en een zekere lichtvaardigheid in het
volbrengen van ernstige dingen te zijn.’
Wanneer men ditmaal eens de maatstaven der aesthetische kritiek voor ongeldig
verklaarde en men wilde, omdat Willink ons tot verhoogde geestelijke activiteit
aanzet, eens een proef nemen met de paraphraseerende kritiek à la Diderot, dan zou
men voor een van de allerbeste doeken, die onvergetelijke ‘Jobstijding’ bijvoorbeeld,
moeten gaan staan en met sobere maar evocatieve woorden spreken over de
verlatenheid van een leege karakterlooze buitenwijk; over de jongeman die, gedrukt
door de zorgen, vroeg in de kille morgen reeds zijn woning verlaat om naar zijn
zaken te gaan; over de vrouw, die met een van angst vertrokken gezicht hem narent
met een brief, welke, naar zij

Forum. Jaargang 2

121
vermoedt, een noodlottig bericht bevat. Men zou kunnen spreken over de atmosfeer
van vrees en gevaar waar wij allen altijd in leven en welke gelukkig maar heel zelden
tot ons bewustzijn doordringt; over de desolatie der moderne woonbuurten in het
algemeen; over de schrik welke twee wezens, die tijdelijk uit elkander gingen, weer
naar elkaar toejaagt. Men zou kunnen opmerken hoe de lucht onheil spelt, hoe het
groen der boomen op verraad duidt, hoe het paarsig rose van het huis een
verschrikkelijke vijandigheid openbaar maakt. Men kan bladzijden en bladzijden
wijden aan de psychologische problemen in dit doek gesteld; over de correlatie
tusschen menschelijk ongeval, de natuur en het stadsaspect. En men zal tenslotte
moeten erkennen hoe een werk dat zooveel gedachten wekt, zóóveel gevoelens
wakker roept, zoo onafwendbaar dwingt tot overpeinzing en tot het zich voor den
geest brengen van eigen levenservaringen, een werk met een dwingend bestaansrecht
is, een werk dat een andere strekking en een andere omvang heeft dan de onaantastbare
appelen op het door de traditie der eeuwen geheiligde tinnen bord. Een werk tenslotte,
dat ons des te sterker aandoet, omdat hier, voor het éérst in deze
schilders-ontwikkeling, de afstand tusschen bedoeling en picturale verwezenlijking
aanzienlijk geringer geworden is. Hier bewonderen wij dus niet alléén de overwaarde,
maar wel degelijk, zij dan nog met reserves, ook het enkel schilderachtige, dat zich
hier volkomen in dienst der gedachte stelde en toch een eigen leven, een eigen
beteekenis behield. Willink heeft niet de toovenaarsknapheid van een Pyke Koch,
maar hij is zonder een zweem van twijfel begaafd met een heel wat rijker, gevarieerder
en daardoor boeiender geestelijk leven. Door zijn wezen en alle qualiteiten, welke
dit bezit: zijn indringingsvermogen, zijn kritisch vernuft, zijn laconieke humor, zijn
natuurlijke distinctie, zijn gave om waardeschakeeringen zuiver te onderscheiden,
is Willink er in geslaagd om zonder het speciale schilderstalent een van de
belangrijkste figuren in de Nederlandsche schilderkunst van heden te worden: de
man die op het juiste moment met alle middelen waarover hij
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beschikte heeft gearbeid aan de rehabilitatie van de géést en die daarmede een nieuwe
opbloei heeft mogelijk gemaakt van een kunst, die bezig was in de kinderachtigste
chinoiserieën uit te loopen.
Over deze verdienste van Willink mag men niet gering denken. Hij heeft met dat
rustig, ietwat schoolsch positieve hem eigen, aan zijn schilderkunst een nieuw doel
gegeven en daarmede een voorbeeld gesteld, dat niet algemeen begrepen werd, maar
toch ook niet algeheel verloren ging.
Het spreekt vanzelf dat de liefhebbers der esoterische compositie van zulke al te
heldere, al te scherp omlijnde uitspraken niet gediend zijn. Voor ons echter is Willink,
in weerwil van zijn tekortkomingen waar wij niet blind voor zijn, een van de schilders
die ons van de schilderscharlatanerie verlost en ons, door het uitzicht op een
menschelijker opvatting te openen, in de schilderkunst een nieuw plezier gegeven
hebben.
J. GRESHOFF
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Dr. Dumay verliest...
Derde hoofdstuk
Toen Dumay alweer een dag op school was, vond hij toevallig een brief van Max
Donner in zijn portefeuille. Het was één zijner vaste gewoonten, brieven, waarvan
hij iets meer dan een zakelijke mededeeling verwachtte, niet onmiddellijk na ontvangst
te lezen. Een brief naast zijn bord met een bekend handschrift bezorgde hem steeds
het onaangename gevoel van betrokken te worden in confidenties, waarnaar hij
misschien had verlangd, maar wier schriftelijke aanwezigheid hem dadelijk
ontnuchterde en soms benauwde: de speelruimte tusschen de gedroomde confidenties
en die, welke hij aanstonds zou moeten ontcijferen, was te aanzienlijk om mir nichts
dir nichts overwonnen te worden. Als er geen bijzondere reden tot haast was, legde
hij de enveloppe ongeopend op zijn bureau, tot hij aan haar aanwezigheid was gewend
en van haar inhoud geen ontnuchtering meer vreesde; dan nam hij zijn ouderwetsche
vouwbeen en sneed met een volkomen leeg gemoed, bereid iedere uiting te trotseeren,
zijn vijand aan. De methode had niet anders dan voordeelen, tenzij de brief
spoedeischende vragen bleek te bevatten of vergeten werd. Dumay wist, dat hij
onaangename dingen, die hem geen direct nadeel konden berokkenen, gemakkelijk
vergeten kon; daartoe behoorden ongeopende brieven. Zijn gemakzucht bracht hem
van uitstel tot uitstel, tot hij eindelijk vergeten was, dat hij iets uitstelde; zelfs de
nieuwsgierigheid naar den inhoud van den brief kon hij vergeten. Aan niets was hem
meer gelegen dan aan een ongestoord leven; en het was nooit geheel zeker, dat een
onschuldige enveloppe bij het ontbijt niet de storing kon beteekenen, waardoor aan
alles een einde zou komen.
Zoo had hij den brief van Max Donner, dien hij in zijn portefeuille had geborgen,
geleidelijk aan vergeten. Juist
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omdat de naam Donner hem den laatsten tijd met herinneringen uit de periode van
hun gemeenschappelijk studentzijn telkens was te binnen geschoten, was er in hem
een lichte wrijving ontstaan tusschen den gedroomden Donner en den kersversch
gearriveerden brief van den ergens blijkbaar rustig voortbestaanden Donner die op
één of andere wijze weer met hem in relatie scheen te willen treden. De confidenties
van Max Donner sliepen eenige dagen ongelezen aan Dumay's hart: allerlei andere
feiten hadden die aanwezigheid weggevaagd; Dumay had de consequenties te trekken
van zijn geschoren bovenlip. Het was hem duidelijk geworden, dat men zijn uiterlijk
niet kan veranderen zonder naar alle kanten rekenschap te geven van die verandering.
Aan den glimlach van zijn collega's had hij gezien, dat zij een verband trachtten te
vinden tusschen zijn absentie en zijn verloren snor. De Populaire had hem in het vrije
kwartier gevraagd:
‘Je bent toch niet op je gezicht gevallen, Dumay?’
Hij had geantwoord: ‘Net zoo min als jij op je mondje gevallen bent, Catz!’
Zulke geestigheden behoorden bij het cultureele peil van het vrije kwartier; iedereen
schepte er dan vermaak in, zouteloos te zijn en om zouteloosheden te lachen: maar
het was hem niet ontgaan, dat de scherts van den Populaire achterdocht en verwijt
moest maskeeren: men hééft zijn uiterlijk niet te veranderen in een tijd, dat collega's
hun uren al waarnemend opofferen! En bovendien: alle verandering van uiterlijk
hangt samen met frivoliteit, en openlijke frivoliteit is strijdig met de waardigheid
van volwassen menschen, die een vaste positie hebben...
‘Hij moet toch een verbazend goed docent geweest zijn!’ ‘Ken je de groote syntaxis
van...?’ - ‘Toen mijn vrouw laatst met de kinderwagen uit was...’ - ‘Piet van den
Bergh kan wel, maar hij wil niet!’ - ‘Jansonius wil wel, maar hij kan niet!’ - ‘Het
Grieksch afschaffen? Onmogelijk, zonder het heele gymnasium naar de bliksem te
helpen...’ - ‘A thing of beauty is a joy for ever!’ - ‘Als ze de huren niet verlagen...’
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Dumay had zich den eersten dag meer dan anders vervreemd gevoeld van de gewone
conversatie; hij leefde nog in de stilte van zijn kamer. Toen hij zich bij den rector
meldde voor een paar zakelijke mededeelingen, kwam hem zijn millionnairsvisioen
weer voor den geest; en al had de sleur het aanstonds geknauwd, hij kon niet nalaten
het even op te roepen.
‘Ik ben dadelijk tot uw dispositie!... Zoo... en?...’
‘Die repetitie Tacitus heb ik nog maar een paar dagen uitgesteld... Hebt u tijdens
mijn absentie de Germania verder behandeld?’
‘Zeker, ik zal het even voor u nazien. We zijn gekomen tot caput 9: Deorum
maxime Mercurium colunt... Een alleraardigst stukje, vindt u niet?... Ik heb dien
nieuweling eens een beurt gegeven, hoe heet hij ook weer...’
‘Jean Wood.’
‘Ja juist, Jean Wood. Hoe komt die jongen aan die zonderlinge namen? Enfin, hij
is achter, erg achter! Ik geloof, dat hij verstandelijk zeer beperkt is. Stel u voor: ad
coniuges vulnera ferunt vertaalt hij door: bij hun vrouwen verbergen zij hun
gezichten!’
Arme Jean Wood, dacht Dumay. Waarom ben je ook als een verlegen
jongetje-met-ongecontroleerde-bewegingen uit Indië gekomen, in plaats van zooals
collega Buys, met een latijnsche grammatica op zak uit het krijgshaftige Germanië?
Je verstandelijke beperktheid zou er dan oneindig veel geleerder hebben uitgezien
dan nu!... Dien middag had hij les in de vijfde klas. Als in de andere klassen, waar
hij geweest was, hoorde hij de sensatie van zijn snorlooze bovenlip rondfluisteren.
Het theologisch misproduct was in heftige actie en trachtte ongezien het gebaar van
een sergeant-majoor, die zijn knevels opstrijkt, aan zijn buren door te geven.
‘Het zou je heel goed staan, mijn zoon, maar je hebt het niet,’ zei Dumay droogjes.
Het misproduct bloosde; iedereen wist, dat hij vergeefsche pogingen in het werk
stelde om iets als een baard te kweeken. De klas grinnikte; Dumay had het pleit voor
zijn gedaanteverwisseling al ge-
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wonnen. Hij lette er overigens niet op; de bank van Jean Wood was leeg.
‘Waar is Wood?’ vroeg hij.
‘Wood is vanmorgen weggebleven. Hij was al een paar dagen verschrikkelijk aan
het hoesten...’
‘Zoo?’
‘Ja mijnheer, hij zegt, dat hij niet tegen de lucht kan, in Holland!’
‘Dat is jammer... Enfin, we zullen het beste maar voor hem hopen... Neem jij dan
maar eens een beurt, Schutte! Waren jullie niet gekomen tot caput 9: Deorum maxime
Mercurium colunt?’
En terwijl de jongen den zin houterig begon op te dreunen, vroeg Dumay zich
verwonderd af, waarom de afwezigheid van Jean Wood hem zoo teleurstelde, alsof
hij er zich op verheugd had, hem terug te zien, alsof hij had gehoopt hem getuige te
laten zijn van zijn nieuwe masker. Waarom? Heb ik vroeger ooit geweten, dat ik
zoo'n klein kind was gebleven... vastgeklonken aan de onnoozelste pretjes en
verdrietjes...?
‘Goed. Dus: zij vereeren Mercurius... maxime. Hoe heb je maxime vertaald?’
Maxime... Alle jezus! Dumay greep naar zijn portefeuille. De brief van Max Donner
lag er keurig gebed tusschen een paar postzegels en een quitantie. Hij lag er
onwelwillender en geheimzinniger nog dan op den dag van aankomst; de holle
druklettertjes op de achterzijde vormden een koel en deftig front: Mr. Max Donner...
Niet meer. Geen adres, geen ordinair beroep. Dat was Max: altijd chique, zelfs ten
koste van de duidelijkheid!
‘Vertaal maar verder...’
Aan het einde van het uur brak de klas op naar het natuurkunde-lokaal. Dumay
bleef achter met de verlaten banken, waarop verstrooide papieren en passers zwierven;
met één van de passers ritste hij resoluut het couvert van Donner's brief open.
Het waren maar een paar regels, met Max' regelmatige, dunne hand snel
neergeschreven:
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Beste Vic
Als ik me niet vergis, is het al meer dan vier jaar geleden, dat we elkaar voor het
laatst zagen. Hoe komt het, dat je nooit iets van je hebt laten hooren? Je zoudt dat
verwijt ook aan mij kunnen adresseeren; maar, zooals je weet, ik ben getrouwd en
heb zelfs een zoon. Of je het gelooft of niet: een zoon! Kom je niet eens bij ons kijken?
Mijn vrouw zou graag met je kennis maken; ik heb haar dikwijls van je verteld, b.v.
dat je altijd mijn solide genius geweest bent (wij vertrouwen elkaar volkomen, ik heb
haar alles opgebiecht). Laat ons dus even weten, liefst een paar dagen van te voren,
wanneer we je een week-end mogen verwachten, om de oude vriendschap op te halen.
Erg veel ruimte hebben we niet, nu de baby er is; maar je zult een logeerkamer en
een nieuwe telefoon-douche tot je beschikking hebben.
Laat omgaand iets van je hooren. So long! Als altijd je
Max
N.B. Ik heb laatst weer eens iets geschreven. Niet veel zaaks, een paar kwatrijnen.
Ben jij nooit tot litteraire daden overgegaan?
Gehaast had Dumay den brief doorgevlogen. Een invitatie, van Max! Daar stond
voor het volgend uur schriftelijk werk op!... Majestueus voor zijn eerste klas vol
verschrikte jongetjes en meisjes staand, kondigde Dumay een onverwachte latijnsche
thema aan, om op zijn gemak te kunnen nadenken over den terugkeer van Max
Donner. Terwijl de slachtoffers zuchtend hun repetitieschriften voor den dag haalden
en verongelijkt den eersten zin begonnen aan te bijten, verzamelde hij de
onsamenhangende herinneringen, die met den brief van zijn studievriend op hem toe
waren gefladderd. Er waren tijden geweest, waarin hij Max iederen dag, soms meer
dan éénmaal, had gesproken; hoe was het eigenlijk gekomen, dat zij elkaar na de
reünie van vier jaar geleden nooit hadden teruggezien? Er waren tijden geweest, dat
zij elkaar alles, wat zij voor hun intiemste gedachten hielden, geregeld meedeelden;
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hoe was het mogelijk, dat die vriendschap zoo in vergetelheid was geraakt? Was het
misschien zijn steeds toenemende laksheid geweest, die daaraan schuld was?...
Surveilleerend tusschen de schrijvende kinderen liet Dumay zich door de plotseling
zoo nabije herinneringen overstroomen; hij zag het bekende duo Donner-Dumay,
waarvan buitenstaanders maar niet konden begrijpen, hoe het bij elkaar was gekomen,
bij zijn evoluties in de manège, in de café's, op studentenkamers. De
onafscheidelijken! De twee D's! Waarom? ‘Het eenige, wat jullie gemeen hebben,
is je lengte en je studiejaar,’ had de oude heer Donner eens gezegd; zij hadden er om
gelachen en waren voortgegaan elkaar iederen dag te ontmoeten, alsof het vanzelf
sprak. Had hij ongelijk, de goede man? dacht Dumay, terwijl hij een jongen, die op
zij keek, zachtjes aan zijn oor trok. Max leek werkelijk niets op mij. Hij was een
virtuoos, ik was bang voor alle virtuositeit... Het trok mij aan, zoo te zijn als hij, maar
ik had er niet het geringste talent voor. Mijn heele leven, geloof ik, wordt bepaald
door mijn traagheid... Max daarentegen! Hoe perfect schermde hij, reed hij paard!
Tot zijn oude heer failliet ging; toen was het daarmee uit, en ik was heimelijk blij,
dat ik ook met goed fatsoen van de sport af kon komen; dat herinner ik me nog goed...
Volgende episode: Max redacteur van het studentenblad. Hij styleerde dadelijk
uitstekend, en kon dadelijk met flair over alles schrijven, hoewel hij het vroeger
zelden gedaan had. Curieus; wat was ik afgunstig op die flair! Ik was er eigenlijk
van overtuigd, dat ik betere ideeën had dan hij; maar wat zijn ideeën zonder flair?
Ideeën zonder flair behooren waarschijnlijk bij mijn constitutie; daarom was ik juist
goed genoeg om een lijvige dissertatie in elkaar te zetten... Twee of drie maal schreef
ik iets, op Max' verzoek; het leek ook wel wat, het was niet slecht, maar ik schaam
me nog, als ik er aan terugdenk: het was zijn stijl! Ik had er ook geen behoefte aan,
die dingen te schrijven; ik had er alleen behoefte aan, op wandelingen slordig te
denken, hier en daar wat te grijpen aan gedachten, dan weer te lezen, dan weer niets
te doen...
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Hij had nooit rust, ik was, zelfs in tijdelijke onrust, voortdurend rustig. Hoeveel
liefdesgeschiedenissen heb ik niet van hem meegemaakt! Telkens weer heele drama's,
verschrikkelijke tragedies; om Liesje, om Suzanne, om mevrouw Marez, die hij tot
scheiding wou overhalen; mijn hemel ja, dat is waar ook! Gelukkig voor hem, dat
zij haar twee dienstboden en haar mooien grijzen wagen boven die oplossing
prefereerde. En ik, die er altijd zoo dilettantisch bij stond, trachtend zijn stijl te vinden,
maar hopeloos overtuigd van mijn eigen rust, mijn eigen humor tegenover die
geweldige tragiek... Niet, dat ik het toen zoo inzag, o neen! Daarvoor bewonderde
ik den stijl van Max te ijverig; mijn humor kwam me zelfs voor als een gebrek aan
goeden smaak; als ik één van mijn eigen tragische afscheidsmomenten na vier en
twintig uur afleiding glad vergeten was, schaamde ik me diep over mijn manco aan
Donneriaanschen stijl en trachtte ik de tragedie met kunst en vliegwerk voort te
zetten... Ik kan het me niet goed voorstellen: Max en getrouwd! Max en een baby!
Wat is dat voor combinatie? Krankzinnig eigenlijk: de kalme Castor laat zich nog
steeds stuurloos voortdrijven van het eene gebeurtenisje naar het andere, terwijl zijn
avontuurlijke ex-Pollux familievader is geworden...
Dumay haalde den brief te voorschijn en las hem aandachtig over... dat je altijd
mijn solide genius geweest bent, stond er. Hm, moest dat een compliment verbeelden?
Wij vertrouwen elkaar volkomen, ik heb haar alles opgebiecht. Die zin klonk als een
strompelende echo uit den intiemen tijd, waarin confidenties over vrouwen schering
en inslag waren. Die zin klonk onzinnig, potsierlijk, naast de logeerkamer en de
telefoon-douche! Maar toch aandoenlijk; misschien wel een poging om de invitatie
overtuigender, hartelijker te maken... Ben jij nooit tot litteraire daden gekomen?
Neen, beste Max, ik ben tot niets gekomen! Ik ben over mijn leven ingeslapen. Marie
is niet teruggekeerd. De eenige, die mij liefheeft, is juffrouw van der Wall. Ik doe
soms kleine dwaasheden, voilà tout! De wetenschap, mijn vak: het is alles een legende
voor me ge-
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worden. Ik ben benijdenswaardig dicht bij het ideaal van den Wijze, die door niets
meer wordt afgeleid dan door het te losse dekblad van zijn sigaar. En dan nog tot
litteraire daden komen? Mijn bijeengewandelde ideeën met flair gaan opschrijven?
Dat laat ik voortaan aan jou over, Max; ik zal nu geen vergissingen meer begaan
tegenover mijzelf, zooals vroeger, door jouw stijl te ambieeren. Ik ben geen avonturier,
ook geen litteraire avonturier, zooals jij...
Droomerig staarde Dumay over de kleine kudde schrijvende kinderen, waarvan
hij de herder was. En hij herinnerde zich, met een vleug ironie en een vleug heimwee,
een scène van jaren terug: Max wanhopig op den divan, wanhopig om mevrouw
Marez met den mooien grijzen wagen, die zich bedacht had en niet wilde scheiden.
En veertien dagen later: een oogst van vier sonnetten onder de rubriek Poëzie, waarin
mevrouw Marez vermomd als het wereldleed en de erfzonde werd uitgeluid. En drie
weken later een brief uit Max' vacantieoord: Ik ben bijna gelukkig. Waarom komt
een geluk toch altijd, als we het niet meer verwachten? Alice heette die...
Zoo was Max, dacht Dumay bewogen. Ik reserveer het volgende week-end.
Zachtjes voor zich heen fluitend liep Max Donner over den boulevard en verlustigde
zich in de nieuwe lichtreclames. Hij kwam zelden meer in zijn oude studiestad en
voelde zich bijna feestelijk gestemd, omdat hij overal nieuwtjes had ontdekt: een
nieuw café, waar vroeger een fruitwinkeltje was, een fonkelnieuw bioscooppaleis
op de plaats van een schunnig huizenblok. Boven zijn hoofd schoten nieuwe vurige
sterren om een flesch Champagne, die telkens leeggeschonken werd in een
gereedstaand glas, om dan door gloeiende letters met een hartstochtelijke
recommandatie te worden vervangen. Zulke lichtreclames waren er een paar jaar
geleden toch niet, dacht hij vergenoegd. Als er een aardige vrouw passeerde, keek
hij om en schaamde zich een beetje, omdat hij Lydia thuis had ge-
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laten; zij was immers ruim van opvattingen en kon de zon best in het water zien
schijnen; het was absoluut niet noodig, haar thuis te laten, maar hij had haar toch
thuis gelaten. Waarom?... maar telkens, als hij omkeek, schaamde hij zich een beetje.
Het voorloopige succes van zijn verzen troostte hem dan. Hij had dien middag een
uitgever gevonden, die zijn verzamelde gedichten wilde publiceeren, op
gemeenschappelijk risico weliswaar; maar dat was minder. Als hij nu niet bundelde,
zou het er nooit van komen, dus het geld moest maar ergens vandaan gehaald worden.
Lydia deed het huishouden bijna voor niets...
Vol teederheid dacht hij aan zijn vrouw; de baby was nu naar bed, zij zat alleen
in de provinciale stilte. Hij besloot den trein van acht uur te nemen; zij verwachtte
hem pas met den trein van negen. Die van achten was nog te halen, als hij binnendoor
ging naar het station van den lokaalspoorweg. Dwars door de arbeidersbuurten: hij
herinnerde zich de route ongeveer van vroeger. Zoo aanstonds links af, dan weer
links, dan de tweede zijstraat rechts... Met iets van rancune tegenover de schittering
van den boulevard en de lichtreclames sloeg hij af.
De sombere straat met de gelijke gevels en de vuile deuren herkende hij; het lawaai
van de auto's op den boulevard loste zich langzaam op in een gedrukte atmosfeer
onder een vagen stank. Hier en daar schuifelden voeten voorbij; uit een raam riep
een man iets naar beneden en wierp een sleutelbos in den hoed van een ander, die
stond te wachten. Op het scheeve trottoir lagen papierproppen en bananenschillen;
in het onzekere lantaarnlicht onderscheidde Donner de eindelooze reeks balconnetjes,
die zich met de gore straat in de loodrechte verte verloren. Zijn stemming zakte weg.
Plotseling verlangde hij naar zijn zoon en hij begon sneller te loopen... Aha, hier
weer links af! Gelukkig, dat was minstens een derde van den afstand!
Met een ongeduldige vaart wilde hij de nog smaller zijstraat inslaan; maar in zijn
haast botste hij precies op den hoek tegen een grooten kerel, die met groote stappen
van den anderen kant kwam. De schok was zoo hevig, dat
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Donner het eerste oogenblik niet volkomen begreep, wat er met hem gebeurd was.
Hij duizelde en moest zich aan het raamkozijn vlak naast hem vastgrijpen; hij hoorde
den kerel nijdig ‘verrek jij!’ zeggen en rook den voorbijslierenden geur van slechte
pijptabak.
Gedurende een paar seconden bleef hij met een draaierig gevoel in zijn hoofd
tegen het kozijn leunen. Alles was bliksemsnel in zijn werk gegaan; de kerel scheen
geen averij te hebben opgeloopen en was al lang en breed verdwenen, toen Donner
weer op adem kwam. Hij wilde verder gaan; maar de wereld was veranderd. De straat
was een groezelige, gassige massa geworden, waarin de lantaarns als lichtstuivende
pluimballen ronddreven; de omtrekken van alle dingen ontbraken. Eerst wist Donner
niet, wat er met hem aan de hand was. De volgende seconde had hij het door: zijn
lorgnet was door de botsing van zijn neus gevallen.
Hij stond nog op de plaats van het ongeluk en zag om zich heen op het trottoir.
Ook de gleuven tusschen de steenen ontbraken; het trottoir was een egale pap
geworden, met onduidelijke vlekken. Met een vloek om zijn ergernis te luchten,
knielde hij neer en begon, tastend als een blindeman, naar zijn gevallen lorgnet te
zoeken. Ellendige myopie! Hoe stom, om de reservelorgnet te vergeten!... Zijn hand
schermde stuntelig over de steenen... Ah, daar, iets donkers!... Hij greep naar het
donkere; het voelde week en vies aan, zoodat hij vol afschuw zijn al gekromde vingers
snel terugtrok; hij rook een rottigen geur, maar gunde zich niet den tijd het voorwerp
nader te onderzoeken. In een cirkel om zich heen manoeuvreerend tastte hij gejaagd
verder. Twee grijze schimmen, die voorbijgingen, hoorde hij luid lachen en een
spottende opmerking maken over zijn hurken op het trottoir; maar verbitterd zocht
hij door, alsof de nevel om hem heen hem tegen alle belachelijkheid beschermde.
Eindelijk, op een moment, dat hij het al niet meer verwachtte, raakte één van zijn
vingers een glasscherfje. Het was een splinter van zijn lorgnet; het montuur lag er
vlak naast. Hij raapte het op en hield het op
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een paar centimeter afstand van zijn oogen. Er hing nog een onnoozel scherfje in één
der randen, dat ten overvloede dadelijk er uit viel. Toen hij eenmaal de plaats van
het montuur ontdekt had, vond hij ook gemakkelijk het glaspuin, dat in het
lantaarnlicht wazig schitterde.
Met zijn neus op zijn polshorloge zag Donner, dat hij door dit ongelukje ruim vijf
minuten verloren had; hij zou zich geweldig hebben te haasten, als hij den trein van
achten nog wilde halen! Hij begon op een drafje te loopen. Zijn oogen hadden zich
intusschen aan de nieuwe verhoudingen wat gewend; de vage sterrenhoopen en
spiraalnevels, die langs hem trokken, kregen weer eenige beteekenis; de
vormeloosheid van de in kransen uitvloeiende lichtvlekken en de uit het zwart
opduikende schaduwen werd hem in een minimum van tijd gemeenzaam. Zelfs begon
hij zich langzamerhand rekenschap te geven van de poëzie, waarin hij nu wandelde:
een wonderlijke sprookjeswereld zonder vaste lichamen, die hem afscheidde van de
menschen, die hij passeerde; zij zagen hèm scherp en meenden natuurlijkerwijs, dat
hij hèn ook scherp zag... Als een blijde schok trilde het plotseling door hem heen,
dat daar misschien een goed beeld voor een vers in zat. Misschien?... zeker! De
sprookjeswereld tegenover de echte wereld, de gemeenschap van de vormelooze
lichamen tegenover de gemeenschap der vaste lichamen! En dat in de terzinen
uitwerken als: de tegenstelling tusschen den maatschappijmensch en den dichter!
Het idee is goed, het idee is goed... Het kan ook nog juist in den bundel worden
opgenomen... Als inleidend sonnet bijvoorbeeld? Karakteristiek voor den heelen
bundel?... In Donner's hoofd meldden zich woorden; er schemerde een zin met
lichamen vormeloos geleidelijk aan door. De klank was vol en suggestief... vormeloos
beter dan vormloos, in dit verband... die e tusschen vorm en loos zou juist het trage,
balanceerende geven, dat hij in deze strophe noodig had...
Een vrouw liep hem rakelings voorbij; hij verbeeldde zich, dat zij knap was, maar
kon het niet met eenige zekerheid vaststellen. Hij keek om, zij keek ook om, dat kon
hij

Forum. Jaargang 2

134
nog onderscheiden. Vervloekte myopie! Hòe keek zij om? Lachend, of alleen maar
nieuwsgierig, of...
Eensklaps bleef hij staan. De straat, waarin hij nu liep, had al lang moeten eindigen!
Hij zag rond: lantaarnpluimen en nog eens lantaarnpluimen, verderop de groezelige
nevelzee. Ik moet me vergist hebben, dacht hij; mijn gedachten waren op reis, ik
moet de volgende zijstraat rechts inslaan!
Niet geheel gerust op zijn herinnering versnelde hij den pas nog; en inderdaad, de
zijstraat rechts kwam. Donner begon te draven; nog éénmaal linksom en dan volgde
het stationsplein. Hij verbeeldde zich, dat de straat smaller moest zijn, dan zij nu in
werkelijkheid was; maar het was jaren geleden, dat hij deze buurt bezocht had, en,
als om zijn laatste beetje ongerustheid weg te nemen, kwam ook de zijstraat links.
Het horloge gaf hem nog zeven minuten...
Twee minuten later, en Donner bevond zich op een klein, kokerachtig pleintje. De
straat liep daarop dood; er was geen station te zien; geen mensch was er te bekennen.
Weer stond Donner stil, ditmaal geheel verbijsterd; hij had het gevoel alsof een groote
algebrasom tegen het einde niet uit was gekomen, tegen alle verwachting in; pruttelend
moest hij het zichzelf bekennen, dat hij verdwaald was en er niet het flauwste idee
van had, waar hij zich ergens bevond. Wanneer was hij verkeerd gegaan? bij de
eerste, bij de tweede, bij de derde zijstraat?... Hij herinnerde zich eensklaps niets
meer van den weg, dien hij had afgelegd; op een kokerachtig pleintje stond hij,
temidden van de eeuwige lantaarnpluimen, ergens verloren, uit een doolhof in een
raadselachtig centrum verzeild, dat was alles! Hoewel hij zijn oogen speurend
dichtkneep, om een naambordje te lezen, dat als een onbereikbaar schaduwteeken
hoog tegen een muur kleefde, kon hij geen letter ontcijferen. In den koker was het
stil. Aan den anderen kant was een zwart gat, met lichtveeren; dat moest wel een
straat zijn...
Ergens in de nevelzee bewoog een gedaante, een mensch, te oordeelen naar zijn
gedragingen. Donner haastte zich in
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de richting van het bewegen; maar een deur sloeg dicht en het was weer groezelig
en stil. Hij dacht na: zou hij ergens aanbellen en den weg vragen? Welneen, onzin!
Laat zien; hij was mogelijk te veel rechts gekomen; alles was heel eenvoudig, wanneer
hij maar het zwarte gat tegenover hem inging en dan steeds links aanhield. De trein
was natuurlijk niet meer te halen; enfin... Hij wendde zich manmoedig naar het zwarte
gat en begon systematisch links aan te houden, straat in, straat uit, de ééne grauwe
pijp voor, de andere na. Hij liep met de driestheid van een bezetene, als was hij
volkomen zeker van zijn zaak. Eindelijk herkende hij het profiel van een straat aan
een lichte bocht. Die bocht! was het een obsessie, of...? Aan het einde lag weer het
kleine, kokerachtige pleintje met de grauwe muurvlakken en aan den overkant een
zwart gat.
Vermoeid en geïrriteerd om het falen van zijn berekening keek Donner naar het
hatelijke leege pleintje. Een gevoel van onveiligheid en verlatenheid kroop
onweerstaanbaar in hem op; aan zijn gedicht dacht hij niet meer. Voor hem lag het
kokerachtige pleintje, waaruit de nevels dreigend naar hem toe schenen te groeien...
De baby! schoot het door zijn hoofd. Mijn zoon, mijn zoon! En Lydia, onder het
lamplicht! Nooit wil ik doodgaan, nooit! Nu nog niet, tenminste. Ik ben niet klaar,
Vader in de Hemelen, spaar mij nog lang, laat mij leven, ik kàn nog niet doodgaan,
werkelijk niet! Ik heb veel kwaad gedaan, waarvan ik berouw heb, maar laat mij
leven, voor Lydia en de baby...
Voetstappen, verlossende, lichte voetstappen! Een mensch! Daar, links, een
bewegende schim!
Hij riep, blindelings in de nevelzee om hem. Het klonk als een schreeuw om
veiligheid.
‘Hallo! Hé daar!’
De schim werd scherper, stond nu vlak voor hem. Het was een vrouw. Donner
hijgde nog, maar een groote, weldadige verlichting kwam over hem: een mensch,
een mensch dichtbij! Toen: een snelle ontnuchtering, het gevoel van zich jammerlijk
te hebben gedragen, als een kind te hebben geschreeuwd, doodsbenauwd te zijn
geweest om
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niets. Onhandig wilde hij een excuus stamelen, de vage vrouw voor hem iets verklaren,
een geflatteerden uitleg geven; maar zij had hem al onder den arm gepakt en trok
hem zacht dringend voort.
‘Kom je mee, ventje? Ik woon hier om den hoek... een vrije kamer.’
Geen onveiligheid meer; warmte, licht, gezelschap. Lydia? Ach wat, zij is niet
kleinzielig, maar zij zal het ook niet te weten komen. De trein kan ik toch niet meer
halen... een avontuur...
Een oogenblik later zat Donner op een versleten divankleed; juist binnen zijn
kleinen gezichtskring hing een portret van Willem III, in groot tenue; daaronder
waren foto's van filmsterren in badpak geprikt; op den schoorsteenmantel glinsterde
iets van valsch kristal. Alles was zoo vaag en onomlijnd, dat hij weer aan den regel
van zijn nog ongeboren gedicht moest denken. Vormloos... vormeloos... Ook de
vrouw, die op een paar meter afstand van hem bewoog, was aangenaam vaag, daardoor
alleen al ver van Lydia, van de baby. Een naald kraste. De vrouw zat op zijn schoot
en kietelde hem, zoodat hij wel moest lachen. Een donkere negerstem begon te zingen.
‘De platencollectie van oom Herman mag er werkelijk zijn! Wat zegt u ervan, juffrouw
Warren? Houdt u ook zooveel van de Revellers?’
Verward ontwaakte Marie uit een lichte muzieknarcose. De gramophoonplaat was
uitgedraaid; naast zich zag zij het informeerende gezicht van neef Lisse, die een
vraag had gesteld over de Revellers. Zij zaten onder de palmen van oom Lisse's
groote serre, die iets van een oranjerie weghad, onzichtbaar voor de overige gasten.
Men zwatelde druk en scheen aanstalten te gaan maken voor het dansen. Lisse hield
van zulk soort avondpartijen: eerst wat babbelen, daarna een voordracht of iets
dergelijks, vervolgens overgangsgramophoonmuziek, tot slot bridge voor de ouderen
en dans voor de jeugd. Ditmaal was er een
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sproke voorgedragen door een dame, die ernstig opgevat wenschte te worden en bij
ieder onderdrukt geluid ergens onder de hoorders een zweem van beginnende
verontwaardiging had getoond. Marie had haar best gedaan, de sproke aandachtig te
volgen, niet uit belangstelling, maar uit medelijden met de declamatrice; bij elke
kuch voelde zij zich een beetje verantwoordelijk voor de storing. Tegen het einde
begon George Lisse achter zijn militaire handschoen ondeugende opmerkingen te
maken; en hoewel zij hem dankbaar was geweest voor zijn gezond verstand, had zij
het toch ongepast van hem gevonden: die arme declamatrice! En al dat mooie proza,
dat zoo gemakkelijk bedorven kon worden door het hoesten van een bouwkundig
ingenieur of het goedbedoelde verzitten-gaan van mevrouw Lisse! Zij had George
na het applaus meegenomen naar de stoelen onder de palmen en hem de les gelezen.
Hij was ongevoelig:
‘Ik vind, dat oom Herman beter een stuk of wat girls voor zijn soirées kan
engageeren! Zou er nu werklijk iemand zijn, die zich met dat verhaal geamuseerd
heeft? Zegt u me dat eens eerlijk!’
Eerlijk? Wie spreekt er nu van ‘eerlijk’ bij een litteraire voordracht op een soirée,
lieve luitenant Lisse! Je bent heusch te goed voor deze wereld...
‘Geamuseerd heeft waarschijnlijk niemand zich,’ had zij geantwoord; ‘maar
iedereen heeft zijn plicht gedaan door attent te luisteren en zich daardoor veel
verdienstelijker gevoeld dan anders... bij het staren naar een paar girls bijvoorbeeld.
Dat wilt u allemaal maar nietswaardig vinden en afschaffen! Foei!’
George had haar twijfelend, maar ook met bewondering aangekeken; een vrouw
in een mooie avondjurk, zelfs met een diep uitgesneden rug, die dingen zei, waarvan
hij niet precies wist, wat er mee bedoeld werd, kwam hij niet vaak tegen. Hij was
dadelijk verliefd geworden op de privé-secretaresse van zijn oom en had zich
voorgenomen, haar den heelen avond het hof te maken. Toen de Revellers uit de
gramophoon begonnen te zingen, was hij wat dichter
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naar haar toe geschoven; het voordeel van zijn uniform, gecombineerd met
bedwelmende muziek, was gewoonlijk niet onaanzienlijk, dat wist hij wel. Oom
Herman had hem veel van die juffrouw Warren verteld; zij moest kolossaal veel
lezen en uitstekend op de hoogte zijn van alles, wat er in het binnen- en buitenland
alzoo verscheen; en toch elegant en gedistingeerd... Na ja, schon gut, dat van dat
lezen; wir wollen mal versuchen! George schoof nog een paar centimeter meer naar
rechts; zijn arm raakte even de arm van oom's privé-secretaresse.
Stil liet Marie zijn bewondering met de muziek over zich komen; het was prettig,
bewonderd en bemusiceerd te worden. George Lisse ziet in mij iets geheimzinnigs,
dacht zij, omdat hij meende, dat een vrouw, die er goed uitziet, geen diepzinnige
antwoorden zou kunnen geven. Wacht eens! Heb ik niet ergens een zin gelezen, die
ongeveer zóó klonk: Wij slaan de romantiek veel te hoog aan, omdat wij aan geen
enkel werkelijk gevaar meer zijn blootgesteld. Waar kan ik die zin toch gelezen of
gehoord hebben? Wij... slaan... de romantiek... Dus: als George nu als een modderig
beest in de loopgraven lag, zou hij wel aan iets anders denken dan aan die grappige
voorzichtige bewegingen van zijn arm. Dìt past beter bij vreedzame manoeuvres,
het is gevaar met los kruit, wij hebben het zelf in onze macht.
Wat had hij gezegd, over de Revellers? Zij antwoordde, op goed geluk, met een
paar willekeurige woorden:
‘Ja, ja natuurlijk... de Revellers...’
De gramophoon zette een tango in.
‘Mag ik met u dansen, juffrouw Warren?’
George voelde zijn macht groeien; hij was een uitstekend tango-danser.
‘Heel graag.’
Zij dansten achter de palmen. Bij de eerste passen had George zijn partnerin al
getaxeerd: in orde! daar mankeert niets aan! Dat lezen, bah, dat is nonsens,
aanstellerij... goed voor oom Herman, om daar in te vliegen. Zijn trots zwol, omdat
hij àchter de dingen keek, niet op
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den uiterlijken schijn afging. Heeregod, die vrouw kon dansen! Die was heel wat
anders dan het intellectueele mirakel, waarvoor oom Herman haar versleet!
Bij den tweeden dans ondernam hij het, haar in de oogen te kijken. Mooie, donkere
oogen, om gek op te worden! en zij glimlachte terug, duidelijk! Verdomd, daar moest
hij meer van hebben!
Er kwam een heer, die voor Marie boog en haar meevoerde, terwijl George
afgunstig achterbleef. De heer bracht haar gelukkig terug; en de volgende dans was
één der beste tango's van het seizoen. Zij dansten, achter de palmen, in het halfduister
van de serre; twee saxophonen beklaagden elkaar smeltend over het accordeon; weer
voelde George zich machtiger, onoverwinnelijker, met de vrouw in zijn armen, die
danste, alsof zij altijd samen gedanst hadden. Hij waagde een nieuwen zet, overmoedig
in de halve duisternis achter de palmen:
‘Weet je, dat je goddelijk danst?... jij...’
Marie antwoordde niet; zij wilde niet antwoorden, maar dansen met dit lieve tamme
sabeldier, dat zijn oorlog zoo noodig had... zonder den dood natuurlijk... met het
gevaar als sport. Maar niet praten, sabeldier, niet praten, geen domme dingen zeggen,
geen krassen maken in het halfduister. De tijd, dat domme dingen mij prettig stemden,
is werkelijk voorbij... alleen Victor mag dat, hij moet het zelfs, van hem wil ik domme
dingen. Waarom was hij niet thuis?
‘...jij... jij... Hoe heet je?’
‘Je mag me Margot noemen...’
‘Margot!’
‘Ja, Margot... als je verder niet praat...’
De saxophonen zwegen.
Oom Lisse kwam de serre binnen, een glas rijnwijn in de hand, neuriënd. Marie
zag, dat hij tegen George knipoogde.
‘Kinderen, waarom zoeken jullie de eenzaamheid zoo op, vanavond? Geeft juffrouw
Warren je een beetje les in de litteratuur, George? Daar zou u een christelijke daad
mee doen, juffrouw Warren; die jongen weet van toeten noch blazen, op dat gebied!’
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George lachte, maar niet van ganscher harte. ‘Als je verder niet praat...’ wat had dat
te beteekenen? Was dat niet een terugnemen van alles, wat hem al was toegestaan?
Niet praten... zonderling bedenksel.
Gekweld door het raadsel, en daardoor verliefder dan ooit, ging George voor
Margot een sandwich halen, in afwachting van den volgenden tango.

Vierde Hoofdstuk
Zonder ophouden bleef de zachte lenteregen vallen.
‘Nu is hij een engeltje in den grooten hemel, en voor altijd bij zijn Hemelschen
Vader! Dat, diep bedroefde ouders, moet u een heerlijke troost zijn bij zulk een zware
beproeving!’
Een verwelkte vrouw begon plotseling schel te huilen, met lange, regelmatige
uithalen, alsof zij nooit meer zou kunnen ophouden. Zij had een vreemd, olijfkleurig
gezicht. Een man, die jonger scheen dan zij, ondersteunde haar, norsch voor zich uit
starend.
Dat zijn zeker de ouders, peinsde Dumay; natuurlijk, zoo huilt alleen maar een
moeder. Maar waar in vredesnaam hebben ze dien verkalkten dominee opgeduikeld?
Er zijn er toch zelfs in die branche wel jongere en beter getrainde! Zijn grootvader
kwam uit Leeds, heeft hij me eens verteld; en dat verzeilt bij zoo'n model van een
Hollandschen grafredenaar van over de zeventig.
Dumay stond naast den Populaire, gedrongen tusschen een troepje leerlingen; iets
verder zag hij den rector, met zijn ouderwetschen hoogen hoed in de hand; overigens
waren er geen collega's. Jean Wood was nog te kort op school om verplichtingen bij
overlijden noodzakelijk te maken en bovendien regende het den ganschen dag aan
één stuk door. Het was Dumay niet volkomen helder, waarom hij zelf gegaan was.
Hij had juist op een kaartje zijn naam geschreven en dat kaartje in een bus gedaan,
die een verveelde kraai hem voor had gehouden, bij de poort
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van de begraafplaats; de vrouw, die daar nu stond te snikken, met lange, regelmatige
uithalen, kon dus hedenavond lezen, dat hij, Dr. Dumay, haar de eer had bewezen
haar zoon te helpen begraven. Hij luisterde verstrooid naar het golvende spreken van
den dominee, dat niet scheen te willen eindigen. Er waren veel parapluies opgestoken,
waaraan druppels hingen, die steeds zwaarder werden en dan op den grond vielen.
Dumay volgde één bepaalden druppel aan de parapluie van den Populaire, die afviel,
weer uitbotte, opzwol, weer afviel, uitbotte...
Toen zweeg, nog onverwacht, de dominee. De stilte gaf Dumay een schok; hij
keek eensklaps gespannen naar het graf.
De norsche man trad naar voren. Zijn mond had de brutaliteit van een politieagent.
Er was weer een stilte. Alleen de vrouw huilde, iets zachter nu. De man stond aan
den rand van het graf, alsof hij iets ongehoord openhartigs, ongezoutens wilde zeggen;
maar het bleef stil.
De vrouw huilde... Plotseling deed de man zijn mond wijd open. Er kwamen een
paar schorre klanken, gevolgd door een halven fluittoon, die barstte. Met een
onbeheerscht gebaar greep de man een grooten, witten zakdoek en begon stuipachtig
te snikken, met grove, krijschende geluiden. Vergeefs trachtte hij zich te herstellen
in zijn ouden, brutalen vorm en de woorden van dank te zeggen, die hij aan de
omstanders verschuldigd was; alles ging verloren in het schokken van zijn lichaam.
Dumay zag, hoe de dominee hem eindelijk wegleidde als een schooljongen.
Hij zelf vocht met zijn ontroering; onweerstaanbaar voelde hij zich medeplichtig
aan de droefheid om dien schuwen Jean Wood, van wien men nu voorgoed afscheid
nam. Hoe lang is het geleden, Jean, dat ik je een uitbrander gaf? Gelukkig, ik was
mild, ik had er misschien wel een voorgevoel van, dat die longontsteking ontijdig
een eind aan je leven zou maken. Ik ben blij, dat ik je laatste levensdagen niet
onnoodig heb verzwaard, dat ik je misschien zelfs geholpen heb.
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‘Ja, een mensch kan er gauw uit wezen!’ zei de Populaire; zijn bolle koeienoogen
waren vochtig. Zij liepen al weer temidden van toeterende auto's en ratelende
vrachtwagens.
‘Inderdaad!’ antwoordde Dumay afwezig. De modder, die een voorbijsnellende
taxi opwierp, spatte tegen zijn overjas.
Zij gingen een kop bittere koffie drinken in een buurtcafé, waar een werkster den
vloer dweilde, al zingend.
‘Eigenlijk heb ik het land aan begrafenissen,’ zei de Populaire, terwijl hij den room
over zijn lepeltje in de koffie goot.
‘Ik ook,’ beaamde Dumay en dronk zijn kop in twee teugen leeg. Hij zag Jean
Wood voor zich, maar al in een nuchtere verte en wist, dat hij zeer zelden meer aan
hem zou denken, nu hij dood was. Hij wist, dat hij op het kerkhof nauwelijks om
Jean Wood gerouwd had; àls hij gerouwd had, dan was het om het krijschende snikken
van dien vader, of jammerlijker nog...
‘Ik heb nog maar bar weinig zin, om op te stappen,’ zei hij tegen den Populaire.
Iets drong hem, nu even genadeloos eerlijk te zijn, tegenover wien ook.
De Populaire keek hem vragend aan.
‘Ik bedoel: uit het leven,’ verduidelijkte Dumay.
De stationschef sleurde zijn hollandschen herder naar binnen, die een verwoeden
aanval gewaagd had op Donner's schotschen terriër.
‘Dat verdomde beest wordt lastig, den laatsten tijd,’ zei hij verontschuldigend.
‘Als het zoo doorgaat, zal ik hem nog moeten muilkorven of aan de ketting leggen!
Maar zegt u nou zelf, mijnheer Donner, wat heb je dan nog aan je hond!’
Het kon Donner op dat moment volstrekt niet schelen, wat de stationschef aan zijn
hond zou hebben, als hij gemuilkorfd rondliep. Die herder kon doodvallen! Altijd
en eeuwig als hij aan het station iemand af moest halen, moest
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hij op zijn hoede zijn en een gevecht riskeeren; als dat niet veranderde, zou hij er
werk van maken, want hij had geen lust Ami thuis te laten voor dien bastaard! Hij
streelde vol medelijden zijn terriër, die zacht najankte.
‘Ik zou u toch den raad willen geven, uw hond wat beter in het oog te houden, als
er andere honden in de buurt zijn,’ antwoordde hij nog wat zuur. Ami was niet
beschadigd, dat viel tenminste mee.
‘Daar kunt u van opaan, mijnheer Donner. Ik zal er wel iets op vinden. Maar zegt
u nou zelf: een hond aan een ketting ìs per slot van rekening toch geen hond?’ De
stationschef trachtte voorzichtig zijn standpunt te handhaven; al had hij over zulke
zaken liever geen kwestie met den griffier, hij bedankte er toch hartelijk voor Hector
aan den ketting te leggen voor die opgepoetste rasteef! Zoolang er geen feiten waren,
kon niemand, ook de griffier niet, hem na te komen! Aan den anderen kant: de
rechterlijke macht was de rechterlijke macht, dus...
‘Krijgt u familie over?’ vroeg hij vriendelijk afleidend. Het was meteen een vraag
voor zijn vrouw, die graag alles wist, wat er aan het station omging.
‘Familie niet bepaald,’ zei Donner kort; ‘een oude kennis.’ Hij voelde zich na het
hondengevecht nog niet gestemd tot het geven van nadere inlichtingen en liet den
chef staan. De stationsklok wees tien minuten voor drie aan; over vijf minuten zou
de trein van Vic binnen zijn. Hij werd opeens wat zenuwachtig. De lorgnet kneep
pijnlijk in zijn neus; bij het inzetten van de nieuwe glazen had de opticien de spanning
van de veren blijkbaar te veel vergroot, de stommeling. Zoo aanstonds zou hij dus
Vic Dumay weer terugzien, na ruim vier jaar! Zou hij veel veranderd zijn? Zonderling
eigenlijk, dat Vic zoo'n volmaakt obscure burger geworden was; noch in de litteratuur
noch in zijn vak had hij ooit meer iets gepresteerd. En dat, terwijl hij toch beslist
talent had, een uitstekenden stijl schreef, cum laude was gepromoveerd! Hij had
vroeger zelfs een goeden kijk op verzen, hoewel hij, als niet-dichter, er natuurlijk in
details wel eens geducht naast was en
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vaak bepaalde verzen opzettelijk belachelijk maakte. Maar in ieder geval: een jongen
met meer dan gewoon talent; misschien was er nog iets aan te doen, misschien moest
hij alleen maar eens opgepord worden uit zijn indolentie. Mogelijk kon hij, Max, in
dezen nog een goede daad verrichten.
Donner zag opeens de slanke antiek-letter voor zich, waarvan de uitgever hem
dien morgen een proef had gestuurd; een prachtige letter voor verzen, dacht hij met
eenig gevoel van eigenwaarde; welke papiersoort zal ik kiezen?... Er begon een bel
te tingelen; in de verte werd de rookpluim van den trein zichtbaar. Weer overrompelde
Donner een lichte zenuwachtigheid; hij vond het een oogenblik bepaald dwaas, dat
hij op het idee gekomen was, Dumay te inviteeren; het was niet noodig geweest, het
was een bevlieging waaraan hij geen gehoor had behoeven te geven... De trein stopte
met veel gepiep en geknars van het oude materiaal. Ami blafte nijdig. Speurend naar
de portieren, die door den conducteur werden opengemaakt, zocht Donner, met een
zijdelingsche hoop, dat zijn gast om één of andere reden niet meegekomen zou zijn.
Terwijl hij nog zocht, stond er al iemand naast hem, die hem even met stil pleizier
gadesloeg en hem daarna op den schouder tikte.
‘Hallo, mr. D., how do you do?’
Verrast draaide Donner op het hooren van zijn studentennaam zich naar den man
naast hem om. Hij had een paar seconden noodig, om er met zichzelf over in het
reine te komen, dat het natuurlijk Victor Dumay was, die daar geen meter van hem
af stond.
‘Wel allemachtig, Vic, ben jij het? Ik was nog bezig, je te zoeken, ik... ik zou je
waarachtig niet herkend hebben! Ben je zoo veranderd, of... wat is er met je gebeurd?’
Nog twijfelend monsterde Donner het vreemde gezicht.
‘Er is iets met je gebeurd... Wacht even: je had vier jaar geleden een soort snor,
is het niet?’
Dumay lachte. De aankomende britsche diplomaat bij den Volkenbond had zijn
gedaanteverwisseling alwéér vergeten.
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‘Inderdaad,’ zei hij, nog geamuseerd door Donner's verbaasde oogen achter de
welbekende lorgnet; ‘ik hàd een snor... en jij had géén hond!’ Hij wees op Ami, die
opnieuw aan het blaffen was geslagen, nu de trein weer vertrok, en woest aan zijn
ketting rukte.
Donner trok zijn eigendom mee; hij hoorde den herder binnen aanslaan.
‘Ami is meer een liefhebberij van Lydia, van mijn vrouw... Maar werkelijk, Vic,
je bent erg veranderd.’
‘Oud geworden?’
‘Integendeel. Eerder jonger, zou ik zeggen!’
‘Kom Max! Jij bent complimenteus geworden!’
‘Ik meen het!’
Zij liepen door de stationsstraat van Donner's ambtelijke residentie, tusschen lage,
provinciale huisjes; om hen heen opgewekt Zaterdagmiddag-verkeer van nietsdoende
menschen. De eerste vervreemding was al van hen afgevallen en aan de gewisselde
onzin-woorden hadden zij elkaar plotseling weer teruggevonden, in het besef, dat
zij voorloopig nog nergens dieper op in behoefden te gaan, deze wapenstilstand van
aanvankelijke hartelijkheid gerust eenigen tijd konden handhaven.
Al wandelend waagden zij de eerste verkenningspogingen, na zooveel jaren van
gescheiden leven: waarom schreef je nooit eens? hoe kwam het, dat wij elkaar,
ondanks de beloften bij de reünie afgelegd, nooit bezocht hebben? hoorde je nog wel
eens van die en van die? Voor zoover dat mogelijk was zonder den wapenstilstand
te verbreken, beantwoordden zij elkaars vragen, in afwachting van een vraag, die uit
een ander gebied los zou springen. Intusschen inspecteerde Dumay Max' verschijning.
Als hij zelf dan al veranderd mocht zijn, Max was hoegenaamd niet veranderd;
misschien iets welvarender, gevulder in het gezicht, maar overigens dezelfde Max,
die de ééne helft van de twee D's had uitgemaakt; hetzelfde scherpe profiel met den
dunnen neus, achter de lorgnet, dezelfde oogen met iets van een halsstarrige
melancholie; dezelfde correct gekleede, elegante heer van vroeger, die door bijna
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onmerkbare bijzonderheden in zijn uiterlijk verried, dat hij hooger aspiraties had dan
heerigheid alleen: een persoonlijke batikdas, een slappe hoed met neergeslagen rand,
de wandelstok met knoestigen knop, die Dumay nog wist te herkennen. Max had
zich uitstekend gehouden, in zijn provincienest, hij had niet in het minst geleden
onder zijn betrekkelijke opsluiting.
‘En je voelt je hier niet eenzaam, zoo op anderhalf uur afstand van de metropolis?’
vroeg hij belangstellend. Zij passeerden een rustiek ophaalbrugje, aangegaapt door
een troepje lummelende jongens.
Donner zwaaide luchtig met zijn stok.
‘Absoluut niet! Wij gaan nogal veel naar de stad; ik ben lid gebleven van de
Litteraire Sociëteit, en daar spreek ik geregeld de menschen. Dat is een vast punt,
waaraan ik me gebonden heb, sedert ik hier woon: contact blijven houden met de
cultuur, om niet te verstarren.’
De menschen: daar behoorde ik dan blijkbaar niet bij, dacht Dumay.
‘Maar bovendien, wij hebben hier toevallig een paar kennissen, die zich ook niet
thuis voelen in het burgerlijke kleine-stadgedoe. Je zult ze waarschijnlijk vanavond
ontmoeten, ze zullen je ongetwijfeld interesseeren. Werkelijk menschen van
intellectueele standing, waar uitstekend mee te praten valt.’
‘Hallo, Max!’ riep iemand, die uit de deur van een net heerenhuis naar buiten
kwam; het was een rolrond mannetje met roode wangen, waterige oogjes en een
komiek kuifje. ‘Lydia en jij komen toch vanavond bridgen?’ Het mannetje hield
Donner aan en ontdekte daarbij zijn gezelschap. ‘O, pardon...’
Donner scheen verlegen.
‘Mag ik de heeren even aan elkaar voorstellen,’ zei hij onhandig. ‘Notaris
Westerborg, Dr. Dumay, een studievriend. Wij komen vanavond niet, Dolf; je ziet,
ik heb een gast, dus...’
‘Bridget mijnheer niet?’ vroeg de notaris; hij richtte zich tot Dumay. ‘U begrijpt,
u is anders hartelijk welkom.
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Wij hebben op Zaterdag ons vaste bridge-avondje, moet u weten.’
‘Tot mijn spijt heb ik het nog niet zoo ver gebracht, dat ik de speelkaarten uit
elkaar kan houden,’ loog Dumay. Zijn instinct zei hem, dat hij Max dezen dienst
moest bewijzen.
De notaris verdween weer door zijn deur. Zij liepen een paar honderd meter onder
een pijnlijk stilzwijgen.
Eindelijk zei Donner, quasi-nonchalant:
‘Waar je al niet toe komt, als je in de provincie woont: vast bridge-avondjes met
den notaris, en zoo... Je begrijpt, erg dol ben ik er niet op, want de conversatie van
den heer Westerborg is niet bepaald eerste klas; maar Lydia is er nogal op gesteld,
omdat... vooral nu zij vanwege de baby zelden naar de stad kan... het is tenminste
wat afleiding.’
‘Maar je bridgete zelf toch ook altijd graag?’
‘Ja natuurlijk, natuurlijk, ik doe het niet met tegenzin, verre van dat. Als afwisseling
is het zeer genietbaar... non semper tendit... alleen, het gezelschap van Westerborg
is nu niet jè. De kennissen, die je vanavond zult ontmoeten, zullen je wel beter
bevallen. Wacht, hier zijn we er. Ja, dit hekje door!’
Een oogenblik later werd Dumay in Max' comfortabele huiskamer voorgesteld
aan een lief vrouwtje met donker haar en blauwe oogen. Daarna wijdde hij gepaste
aandacht aan een mollig jongetje, dat Max op zijn arm liet dansen en geluiden liet
uitstooten. Er werd thee gezet, er kwam gezelligheid. Na een half uur noemde Dumay
mevrouw Donner: Lydia en mevrouw Donner Dumay: Vic.
‘Houd je van bridgen, Lydia?’
‘Ik houd er niet zoo erg van, en eigenlijk kan ik het ook niet heel goed; maar Max
is er dol op, en daarom...’
Max kreeg een kleur. Dumay trachtte zich het komieke kuifje van Westerborg
voor den geest te roepen.
Onder het eten waren zij eindelijk slaags geraakt, zooals vroeger placht te
geschieden, toen zij nog de twee D's waren. Max had een gerenommeerden bourgogne
te voorschijn gehaald en er een herinnering aan vastgekoppeld; het was de eerste
herinnering, die zij riskeerden.
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‘Weet je nog, hoe wij in Royal dien Chambertin ontdekten? En bijna de heele voorraad
opgezopen hebben?’
Dumay wist het nog. Het was kort voor het drama met mevrouw Marez; hij had
de laatste flesschen met een ander moeten opdrinken. Van den Chambertin kwamen
zij op de manège, van de manège op het failliet van den ouden heer Donner, van het
failliet op Max' griffierschap, van zijn griffierschap op zijn dichterschap. Dumay had
getracht het onderwerp te vermijden; maar hij zag het op zich af komen, als een
onvermijdelijke vertrouwelijkheid na de glazen bourgogne. Hij betrok Lydia in het
gesprek door over een bontmantel te beginnen; te laat, want toen Max, die niet naar
hem geluisterd had, een paar regels van een sonnet van Ronsard citeerde, brak zij
haar betoog over een jasje van veulen met eerbiedige schuwheid af; haar gezicht zei:
nu ben ik een verre, onbeduidende achtergrond. Dumay moest vechten, als van ouds,
over het sonnet van Ronsard, over de jonge fransche dichters, over een ballade, die
hij niet gelezen had. Hij pareerde, als van ouds; maar het was hem te moede, als
hielden zij hier een enorm spiegelgevecht, opgezet om niet aanwezige toeschouwers
te vermaken. Tot zijn verbazing zag hij plotseling, dat Max zich opwond, op een
vluchtige hatelijkheid ernstig warm liep, terwijl hij zelf geen gram ernst ingezet had;
om het dessert, waaraan Lydia veel zorg besteed had, niet te bederven, haastte hij
zich alles toe te geven, wat hij zooeven ontkend had, door gewijzigde woorden te
gebruiken. Max was gekalmeerd en pruttelde nog wat na; havanna's deden de rest.
Zij bliezen langzaam den edelen rook uit, met zeer uiteenloopende gedachten. Een
tijdlang zwegen zij. Het dienstmeisje bracht de koffie; Lydia verontschuldigde zich,
om de baby naar bed te brengen; de twee D's waren alleen met de zware
plattelandsstilte.
‘Hoe komt het eigenlijk, dat jij nooit meer iets gepubliceerd hebt?’ vroeg Max
eensklaps.
Dumay had op die vraag gewacht zonder zich op het antwoord voor te bereiden.
Een antwoord? dat antwoord zou met een biecht gelijkstaan, als het eerlijk zou zijn!
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‘Och,’ zei hij, zijn aandacht op zijn sigaar concentreerend, ‘om je de waarheid te
zeggen, ik ben er te lui, en te weinig avontuurlijk voor. Ik vind het heel aardig, om
eens iets te bedenken, maar het opschrijven, dat vereischt initiatief.’
Max lachte.
‘Eigenlijk heb je gelijk; het schrijven is meestal een ellendig werk. Het is vaak
een opoffering, om aan je bureau te gaan zitten. Maar er is iets, dat alles goedmaakt,
en dat ken jij, als niet-dichter, natuurlijk niet. Dat is het gevoel, dat er een regel in
je geboren wordt, dat er iets in je gebeurt, waarover je zelf de macht verloren hebt,
en dat je nu moet dwingen tot een vorm... dat weegt tegen alles op, tegen alle
ontberingen, tegen alles, alles...’
Max' stem had iets stijfs en afwezigs gekregen, iets van de halsstarrige melancholie
van zijn oogen.
‘Dàt het zoo is, dat weet tenslotte alleen de dichter, die het zelf beleeft en het
geheim kent. Heb jij ooit dat gevoel gehad?... dat je voor een versregel leed, werkelijk
leed?’
Dumay schudde het hoofd.
‘Dan begrijp ik ook, dat je aan het dichterschap nooit... toegekomen bent. Je neemt
me niet kwalijk, dat ik het zoo uitdruk? Je bent te weinig avontuurlijk, zeg je zelf.
Je leeft te uitsluitend met je hersens, denk ik, je leeft te weinig het volle leven en
daardoor ontgaat je ook het dichterschap. Het leven is zoo ongelooflijk veelzijdig
uitgekristalliseerd; en jij leeft bij abstracties, bij cerebrale formules! Heb ik heelemaal
ongelijk?’
Weer schudde Dumay het hoofd. ‘Je zult zeker gelijk hebben,’ zei hij verstrooid.
Ik heb de cerebrale formule al weer klaar, dacht hij. Ditmaal is het dèze formule:
Hier wordt het vaste bridge-avondje van de families Donner en Westerborg op een
grandioze manier verraden! Cerebraal, cerebraal... hoe gemakkelijk gaat hij om met
dat woord, alsof het een vlot scheldwoord was!
Het binnenkomen van Lydia bood hem de welkome gelegenheid van thema te
veranderen. Zij dronken thee onder het welwillende licht van een groote schemerlamp;
Du-
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may wist Lydia aan het praten te krijgen, hoewel zij, zoodra er een gecompliceerde
term viel, aan Max bleef appelleeren: ‘Dat zeg jij toch ook altijd, is het niet, Max?’
Dan knikte Max goedkeurend, dat zij verder mocht redeneeren. Later op den avond
kwamen de vrienden, waarover Max gesproken had: een soort landjonker, die lid
was van de Vereeniging voor Wijsbegeerte, op één nier leefde en in de buurt een
villa bewoonde, waarin een uitgebreide bibliotheek moest zijn, speciaal bijgehouden
op vak-philosophisch gebied; een vrouw van over de dertig met zwarte oogen en de
vrijgevochten elegance van iemand, die meent zonder principes te leven. Het gesprek
stond van hun binnenkomen af op hoog peil. Ami werd verwijderd, omdat hij niet
ophield, bij iedere beweging van de elegante vrouw te grommen. De elegante vrouw,
die door Max Souzie genoemd werd, trachtte Dumay onmiddellijk voor haar bestaan
te interesseeren, door hem binnen vijf minuten haar haat tegen de schijnmoraal der
bourgeoisie te onthullen; zij bleek bij haar ouders te wonen en in één voortdurend
conflict met de hypocrisie van de wereld te verkeeren. Het ergerde Dumay in hooge
mate, dat zij het sigarenrooken als een burgermansgewoonte beschouwde, zonder
ophouden met haar oogen en beenen werkte en op al zijn tegenwerpingen snel
antwoordde: ‘Dat geef ik u natuurlijk direct toe, maar...’ Lydia behandelde zij met
een welwillende minachting, en met Louis, den philosophischen landjonker, wisselde
zij telkens eenige woorden, waaruit blijken kon, dat zij, tegen de schijnmoraal in,
elkaar zeer na stonden. Tegenover Max hielden zij beiden vol, dat de hedendaagsche
poëzie niets uitdrukte van alles, wat er in de cultuur gistte, terwijl Max den landjonker
verweet, dat de philosophen niet in staat waren de geheimen dier poëzie te
doorgronden. Omstreeks whisky-tijd waren zij nog geen stap verder gekomen.
‘Is het niet mogelijk, een middenweg te vinden?’ vroeg Dumay, toen Max voor
de tweede maal Ronsard wilde aanvoeren tegen Souzie's burgeroorlog in China.
‘Bah, een middenweg!’ zei Souzie verachtelijk. ‘Dat
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komt heel goed overeen met uw sympathieën voor de bourgeoisie!’
‘Een middenweg behoeft geen compromis te zijn.’
‘Dat geef ik u natuurlijk direct toe, maar ik houd niet van middenwegen. Ik sta òf
links òf rechts!’ De gevaarlijke oogen van Souzie verrieden, dat zij links stond.
‘Als ik mij niet vergis,’ zei de landjonker samenvattend, ‘denkt mijnheer Dumay
hier aan een figuur als Nietzsche, denker en dichter tegelijkertijd. Tien jaar geleden
dweepte ik ook met Nietzsche. Maar om u de waarheid te zeggen: nù meen ik
Nietzsche toch wel als een langzamerhand overwonnen standpunt te mogen
beschouwen. Een verdienstelijk dilettant is nog geen denker!’
Omdat Max hiertegen geen bezwaar had en bovendien te vermoeid was om nieuw
materiaal aan te brengen, verzandde de discussie. Een half uur later vertrokken de
gasten. Lydia ging kijken, of er zeep op Dumay's waschtafel lag. Max dronk zijn
bodempje whisky uit en zuchtte.
‘Die Souzie is een echte Messalina,’ zei hij, met een zweem van afgunst in zijn
stem. ‘Je hebt zeker wel gemerkt, dat zij en Louis... Maar behalve dat is er nog zoo
het één en ander.’
Met een half oor luisterde Dumay naar een gepeperd verhaal over Souzie's
gedragingen. Het viel hem niet mee. Hij wist eenige dingen van Messalina, uit Tacitus.
Er luidden in een nevelachtige verte kerkklokken.
Dumay ontwaakte uit een boozen droom. Nog half versuft hoorde hij klokken
luiden, die hij niet kende, langzame, dringende Zondagsklokken, die hem aan zijn
jeugd herinnerden. Hij betastte de spijlen van het witgelakte bed, waarin hij lag, met
een gevoel van bevrijding, dat hij tenminste niet was, waar de droom hem gebracht
had: in een zeegroen gebouw met een enormen koepel, vol afschuwelijk statige
orgelmuziek. Boven den ingang had een opschrift gestaan: Synagoge. Hij had een
hoogen hoed op gehad en was in het zwart geweest, zelfs met zwarte hand-
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schoenen. Op een soort marmeren rotsblok had een vleermuisachtig individu in een
zwarte toga heen en weer bewogen en aanhoudend het woord tot hem gericht,
dreigend, met puntige gebaren. Naast hem had een vrouw gestaan, in het wit, met
de gevaarlijke oogen van Souzie. Hij had steeds meer moeten inzien, dat hij iets met
die vrouw te maken had, vèèl met haar te maken had, alles met haar te maken had.
‘Alles, alles, alles, alles!’ had het individu met de puntige gebaren hem zonder
ophouden toegevoegd en het had hem ontzaglijk benauwd, dat hij dit moest inzien,
of begrijpen, of aanvaarden. Waarom? Toen hij radeloos had omgekeken, had hij
achter zich een stoet menschen gezien, die ernstig luisterden zonder een beweging
te maken. In de voorste rij stond zijn vader, die langs hem heen staarde, naar het
rotsblok. ‘Alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles...’ Het individu scheen samen te
spannen met Souzie, of liever: Souzie had de schuld van de bijeenkomst in de
synagoge, zij wist wat alles te beteekenen had...
Onder het scheren bleef Dumay bezig met zijn droom. Duidelijk genoeg, overwoog
hij; dat herhaalde ‘alles, alles’ vertegenwoordigde natuurlijk het klokgelui; het woord
synagoge had hij den vorigen dag in de les verklaard: bijeenbrengen, verzamelen,
vereeniging; en Souzie... enfin, Souzie... Hij trachtte de beklemming van zich af te
zetten, maar plotseling zag hij weer het gezicht van zijn vader, gestorven, toen hij,
zonder een adres opgegeven te hebben, in Parijs was, drie jaar geleden; het nieuws
van diens dood was hem op het lijf gevallen, toen hij aan het grensstation een kennis
begroette. Dat was voor hem reden genoeg geweest, alle contact met zijn familie
verder te vermijden. Hoe zou het zijn geweest, als zijn moeder niet bij zijn geboorte
was gestorven, als hij broers of zusters had gehad? Zou hij minder alleen zijn
gebleven?...
Na zich in de kin te hebben gesneden en zich haastig te hebben aangekleed, rende
Dumay de trap af. Het was over half elf. In de ontbijtkamer vond hij het dienstmeisje,
dat op de baby paste. ‘Mijnheer en mevrouw lieten zich excu-
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seeren, zij waren even uit en zouden dadelijk weer terug zijn. Of mijnheer soms een
oogenblik op de baby wilde letten, dan kon zij even, in de keuken...’
Dumay ontbeet in de voorjaarszon, met het gezicht op een prachtigen tuin en bosch
daarachter. Er gonsde een vroege bromvlieg rond. De baby speelde in de box en
maakte geluidjes. Is het mogelijk, dacht Dumay, dat hier, in dit rustige paradijsje,
de wanhopige minnaar van mevrouw Marez woont? De avonturier, de schitterende
stylist... maar het is waar, hij lijdt soms nog om een versregel. Zou het wel zoo erg
zijn?
‘Pa... pa... pa... pa,’ betoogde de baby uit zijn box.
Belangstellend boog Dumay zich over hem heen. Het kind kwijlde lustig en staarde
hem met intense belangstelling aan. Voorzichtig betastte hij het zachte haar op den
kleinen schedel; het was week en jong, nauwelijks haar. De zon scheen er warm
doorheen.
‘Pa... pa... pa... pa!’ blaatte de baby verrukt.
Onhandig nam Dumay hem op zijn arm, met een linksch gebaar, alsof hij iets
verbodens deed. De baby begon te kraaien en greep zijn wijsvinger stevig vast. Hij
scheen van plan, er op te gaan zuigen, want hij annexeerde met fanatieke kracht.
Dumay trachtte zijn vinger listig terug te trekken, maar de baby hield taai vol en
maakte zich onmiddellijk weer meester van het begeerde ding. Een traag straaltje
speeksel droop op Dumay's onberispelijke revers. Hij voelde zich weerloos, en
tegelijk, in de heerlijke morgenzon, zonderling bedwelmd. Zijn leven was aangekomen
op een zonnig eiland. Er was geen verleden, alles had anders kunnen zijn, alles had
warm kunnen zijn in een eenvoudige, goddelijke zon. Een jammerlijk geluksgevoel
doorstroomde hem, terwijl hij zijn verdediging opgaf en zijn vinger ter beschikking
stelde van de baby. Het gekraai hield op, het zuigen begon. Dumay stond verwezen
in het licht en de stilte, denkend aan het zeegroene gebouw met den enormen koepel,
aan de witte vrouw naast hem, waarmee hij iets, alles te maken had...
Er kwam plotseling een luid gelach van buiten. In
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den tuin, achter de glazen deuren, stonden Max en Lydia.
Beschaamd plantte Dumay het kind weer in de box. Zijn wijsvinger was kletsnat.
Dadelijk zette de baby het op een krijschen.
‘Zoo, oude vrijgezel, dat heb je hem mooi geleverd,’ zei Max, terwijl hij zijn zoon
van Lydia overnam en hem met weergalooze routine op en neer liet dansen. ‘Daar
heb je een lapje, om je vinger af te vegen. Wees maar blij, dat je met vaderlijke
zorgen niets te maken hebt. Eén, twee... drie! Joep!’ En hij zwaaide de baby boven
zijn hoofd rond. Het krijschen ging met schokjes over in kraaien; Max was zichtbaar
trotsch op zijn snelle en afdoende prestatie.
‘Je neemt ons toch niet kwalijk, dat wij even een boodschap waren gaan doen,
voor je beneden was? Eigenlijk dachten we, dat je nog wel een grooter gat in den
dag zou slapen; we laten op dat punt onze logé's altijd maar aan hun lot over. Je hebt
nu in ieder geval eens gelegenheid gehad je in het vak van vader te oefenen. Dacht
je niet, Lydia, dat Vic een model-echtgenoot en dito vader zou zijn?’
Lydia glimlachte verlegen.
‘Ik weet het niet... Misschien wel... Hij zou het maar eens moeten probeeren.’
‘Ach wat, als ik het kan, kan hij het zeker! Je weet toch, Ly, wat ik je altijd gezegd
heb: Vic was mijn solide genius! En zoo'n in-solide mensch zou geen
model-echtgenoot zijn?’ Max' intonatie was uiterst royaal, zoodat het Dumay in de
ooren kraste.
‘Je schijnt erg overtuigd te zijn van mijn soliditeit,’ zei hij scherp. ‘Waarop grond
je die overtuiging eigenlijk?’
‘Op feiten!’
‘Welke?’
‘Daar hebben we het gisteren al over gehad. Je hebt alleen met je hersens geleefd!’
‘Mijn hoffelijkheid verbiedt me, jou het tegendeel als compliment te presenteeren.’
‘Ga gerust je gang, ik aanvaard het compliment!’
Dumay had een venijnig antwoord op de tong, maar hij
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zag Lydia nerveus opkijken van het spelletje met de baby, waarin zij zich had verdiept.
Vervloekt, dacht hij, wat helpt het ook! En het is veel te mooi weer. Laat hem zijn
zin hebben. Had ik dan toch nog de illusie, dat hij veranderd zou zijn, die beste mr.
D.?
‘Luister eens,’ zei hij, pogend het gesprek in een algemeener richting af te leiden.
‘Als iemand je kwam vertellen, dat ik een moord gepleegd had, zou je hem dan
gelooven?’
‘Geen moment.’
‘Waarom niet?’
‘Omdat ik je niet in staat acht tot zulke spontane handelingen. Voor het plegen
van een moord is een zekere dosis dichterlijke fantasie noodig, die jij mist’
‘Dus je weigert te gelooven aan elke spontane, onbekookte, idiote handeling
mijnerzijds?’
‘Het bewijs zou verpletterend moeten zijn, als ik daaraan zou willen gelooven!’
‘Dank je. Geloof dan tenminste, dat ik nu het spontane verlangen koester, een
ochtendwandeling te maken!’
Gedurende de wandeling spraken zij weer over onverschillige dingen; zij vermeden
alleen nog maar al te laag-bij-de-grondsche onderwerpen, om te verbloemen, dat zij
elkaar niets meer te zeggen hadden. Dumay vertelde beschaafde
schoolmeesters-anecdoten; Max weidde uit over zijn publicaties in de tijdschriften
en vooral over zijn nieuwen bundel; hij vroeg Dumay's meening over den titel, dien
hij zich had voorgesteld: Gestalten in den Nevel; Dumay antwoordde, dat hij den
titel buitengewoon suggestief vond. Later wees Max hem het kantongerecht. Zij
haalden den sleutel bij den concierge en liepen door de leege, kale gangen van het
gebouw, een versleten trap op, een duffe wachtkamer binnen, waar massa's in beslag
genomen hengels op een vonnis stonden te wachten, om eindelijk in het Heilige der
Heiligen van den kantonrechter te belanden. Onder een portret van de Koningin stond
een lange tafel met een verkleurd groen kleed erover; het zaaltje leende zich verder
uitstekend voor dit soort recht-
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spraak, verklaarde Max. In de wachtkamer schoot Dumay Max' ambtelijke toga aan,
waarvan de bef bedenkelijk ongewasschen bleek; de gebarsten spiegel vertoonde
hem een waardige, onaantastbare figuur, rechter Dumay. Hij liet Max daarna in het
zaaltje plaats nemen en zette zich zelf achter de groene tafel, onder het portret der
Koningin, juist voor een verbleekte inktmop. Plechtig veroordeelde hij Max ter dood
wegens moord op een kruidenier en diens echtgenoote, daarbij te kennen gevende,
dat dichterlijke fantasie niet als verzachtende omstandigheid kon worden aangevoerd.
MENNO TER BRAAK
(Wordt vervolgd)
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Panopticum
Sancta Simplicitas
Naar men in de dagbladen leest, hebben dr. P.N. van Eyck en prof. dr. P. Geyl tegen
den armen prof. Colenbrander een beschuldiging ingebracht van plagiaat; prof. C.
zou een artikel over den jubileerenden Zwijger klakkeloos van Pirenne en Fruin
hebben gestolen. Het slachtoffer heeft dit trouwens bereids toegegeven: Ik heb
gemeend, dat de afhankelijkheid van Pirenne voor ieder deskundige volkomen
duidelijk zou zijn; ook zonder dat ik hem telkens opnieuw noemde heeft elk historicus
moeten weten dat ik Pirenne in de eerste plaats volgde. (N.R. Ct. van 17 Jan. jl.).
Wij voor ons staan in dit geval volkomen aan de zijde van prof. Colenbrander.
Ieder deskundige in de wetenschap, en ook iedere leek langzamerhand, behoort te
weten, dat 90 pCt. van de wetenschappelijke leveranties geregeld van fatsoenlijke
diefstallen aan elkaar wordt gelijmd; in enkele gevallen noemt men den naam van
den bestolene, in 95 pCt. van de gevallen niet. (In de middeleeuwen was trouwens
plagiaat gangbaar en geoorloofd; m.a.w., men toonde menschenkennis tegenover de
ontelbare ‘weters’, die zoo graag met feiten willen pronken en men trachtte den
diefstal niet als uitzonderingsgeval voor te stellen). Nu is de ongelukkige Colenbrander
door toedoen van twee concurrenten (en nog wel bij een jubileum, dat alles
verontschuldigt op dit gebied) uitgekreten als een misdadiger, omdat hij een
gelegenheidsopstel, samengesteld uit de eigendommen van Pirenne en Fruin, met
zijn eigen naam heeft voorzien. Welk een waanzin! Heeft men soms naïevelijk van
prof. C. een origineel werk verwacht? Waarom vraagt men niet liever, wie er bij deze
diefstal schade heeft gehad? Het zou dan blijken, dat niemand is geschaad,
integendeel: Willem de Zwijger is 400 jaar geleden geboren en dus dood, De Gids
bracht een gezaghebbend artikel, de uitgever kon daardoor voor dit nummer een
oranje kaft geven, het publiek vindt alles al lang erg geleerd en imposant. Dus... maar
neen; vol gewicht plagen de heeren Geyl en Van Eyck Colenbrander met plagiaat,
alsof zooiets bij hooge uitzondering voorkwam. Wij willen niet onaardig zijn door
te verwijzen naar prof. Geyl's Geschiedenis van de Nederlandsche Stam of de
verdienstelijke dissertatie van dr. M. ter Braak, in welke werken de diefstal trouwens
veel diplomatieker wordt bedreven, doch liever volstaan met deze poging tot volledig
eerherstel van den Leidschen hoogleeraar. Balthasar Gerards heeft den Prins veel
meer kwaad gedaan.
M.T.B.

Moscou gaat droomen
De N.R.C. van Zaterdag 14 Januari 1933 (Avondblad B 1) bevat een verslag van een
lezing ‘Literatuur in Sowjet-Rusland’, gehouden
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door den schrijver J. Last voor de Amsterdamsche Kunstenaarssociëteit ‘De Kring’.
Hoewel deze sociëteit éen der walgelijkste verblijven ter wereld is, waar de
lamlendigheid van drie kwart der huidige hollandsche kunstenaars zich op de meest
afdoende manier demonstreert en encanailleert met het meest vaat-doeksche halfen schijn-intellect van de burgerlijksten onder de burgers, de z.g.n. beschaafden
(‘vrij-gevochtenen, quasi-bohémiens, vrienden-der-kunst’), waar lamzakken van
heeren vastgeplakt tegen lamzakken van dames (de woorden mannen en vrouwen
bewaar ik voor ander gezelschap) rondschuifelen in den waan dat dat dansen is, waar
dichters hun uren verlummelen met meiden die te stom zijn om één woord mee te
wisselen en te laf om de baan op te gaan, was deze omgeving van valschheid,
verleugende schijn-cultuur en hysterische aanstellerij, dit stinkende roddelmilieu
waar ook vrienden van mij zich niet ontzien te verschijnen, de ware omgeving voor
Last om zijn lezing te houden. Hij kan er zeker van zijn dat hij weerklank gevonden
heeft in de vurige harten van zijn hoorders en dat zij gloeiend van hartstocht voor
zijn idee en geloof het lokaal zullen hebben verlaten. Aangenomen althans dat hij
bezielend gesproken heeft, wat ik onmiddellijk aanneem.
De heer Goudsmit sprak onlangs in een openbare vergadering met arbeiders over
zijn boek Ter Bruiloft; de heer Last sprak voor de besloten vergadering van ‘De
Kring’ over Sowjet-literatuur. Men betwijfelt het nut van beide causerieën. Van de
tweede omdat iedereen die ‘De Kring’ kent, weet dat het er werkelijk niets toe doet
wat dat tuig van welke literatuur, ideologie of revolutie ter wereld zou denken of
vinden. Buitendien weet men dat van te voren: zij heeft haar pro's en haar contra's,
alsof zij recht had op éen pro of éen contra, alsof zij voor éen pro of contra ter wereld
haar hand in het vuur steken zou. Wat is dan de zin dier vertooning? Waarom spreekt
Last voor ‘De Kring’? Omdat Moscou contact zoekt met de bloem van hollandsch
intellect en vrijt met de bougeoisie? Omdat hij, weggeloopen bourgeois en
intellectueel, het in zijn hart toch nog mooi vindt om daár te spreken en misschien
te worden gewaardeerd? Het is onzinnig, karakterloos, walgelijk.
De bespreking door Goudsmit van zijn roman Ter Bruiloft voor arbeiders is, in
omgekeerde richting, een zelfde verschijnsel. Eenzelfde verschijnsel als het principe
van Links Richten, dat de arbeiders literatuur wil gaan schenken en hen náder brengen
tot de literatuur. Is er een burgerlijker vertooning denkbaar behalve het schouwspel
van Last voor ‘De Kring’? Wat heeft Moscou aan de imbecielen van het
Gartmanplantsoen, wat heeft een arbeider aan een burgerlijk boek als Ter Bruiloft?
Waarom moeten de arbeiders schrijven? Ik zou, als ik arbeider was, den heer
Goudsmit en de redactie van Links Richten hebben gezegd dat ik mij niet liet
gebruiken als klankbord voor hun ‘kunstenaars’-ijdelheid, dat de arbeiders allereerst
behoefte hadden
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aan materieele verbetering, niet aan boeken of ‘zelf-expressie’. Dat zou buitendien
marxistisch gedacht zijn en voor zoover de arbeiders niet bij brood alleen willen
leven, kan men hen, revolutionair-bezielend en revolutionair-opbouwend beschouwd,
andere menschen en boeken voorzetten dan Last, Goudsmit, Marianne en Ter Bruiloft.
Maar moet ik dat hier zeggen?! De verrassing in het verslag van Last's lezing is deze: ‘Het zijn lang niet altijd de
modernste schrijvers die bij het volk in hoogste eere staan. Merkwaardig is b.v. de
groote voorliefde voor een zoo romantische en sentimenteele figuur als Poesjkin.
Ehrenburg mocht nog het waardelooze principe van de “nieuwe zakelijkheid”
verdedigen, - evenals het architectencongres heeft thans ook het laatste plenum der
Russische schrijvers dat verworpen omdat het den moed tot den droom miste en de
sociale romantiek miskende’. (Ik cursiveer. M.)
De opportunisten, die Cement vereerden als dé roman van het heden, van hun
levende realiteit, erkennen ook met déze wending de ontoereikendheid van hun eigen
ideologie en systeem. Maar toen wij die bestreden lag het aan onze ingekankerde
burgerlijkheid, die niet wist wat het heden, en vooral het russische heden, behoefde
en eischte. Na een vijfjarenplan dat den mensch hielp vermoorden om zijn lijk met
traktoren naar het kerkhof te kunnen sleepen, na een aanpassingspolitiek, die gevend
en nemend, zich voortdurend verder bewoog van het oorspronkelijk ideaal, krijgt de
mensch plotseling recht op ‘droomen’ en alsof dat nog niet ‘burgerlijk’ genoeg was,
wordt Goethe, de Opper-Burger, op een volksfeest herdacht en is van het voor die
gelegenheid zoo juist verschenen eerste deel van zijn opnieuw vertaalde werken
eveneens reeds geen exemplaar meer te krijgen.
Ik had altijd nog hoop dat ik eens voor een hollandsche communistische
rechtbank-zou staan, die eischen zou dat ik mijn werk zou herroepen. Maar ook die
illusie verbleekt. Stalin beveelt dat wij ‘droomen’ en de millioenen ‘droomen’ de
‘droomen’ van Goethe, dien slaaf van zijn Hertog en Minister van Weimar, en in de
‘krotten’ van Moscou neuriën vuurroode moeders het wiegelied ‘Penthesileia’ voor
zuigeling-stootbrigadiers.
Er was eens een russische revolutie, er leeft ergens bij Stamboel een geweldige
kerel, een man van het Groote Formaat. Maar hij blijft verbannen en Moscou gaat
droomen.
H. MARSMAN

De Tyranny verdrijven?
In het December-nummer van Den Gulden Winckel opent J. Greshoff een nogal
heftig trommelvuur op wat hij noemt de ‘tyrannie van den boekhandel’. Er staat in
dit opstel veel, waar ik het hartelijk
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mee eens ben; en toch ben ik overtuigd, dat het geen doel treft. Om andere redenen
overigens, dan de boekhandelaars wellicht meenen; ik wil geenszins ontkennen, dat
hun ‘tyrannie’ bestaat, dat elke voorliefde voor romans als de meest gangbare waar
stupide is en een aanfluiting van het beroep van boekverkooper in een denkbeeldig
Utopia; maar het is mij ten eenenmale onbegrijpelijk, waarom Greshoff zoo boos
wordt op de arme wezens, die gedwongen zijn een zoo dwaze ‘waar’ aan den man
te brengen. Meer dan Greshoff zie ik hier voor alles het publiek als de dikke, logge
oorzaak van de ‘misstanden’ (het woord klinkt wat kras, want kan men anders
verwachten?), de boekhandelaren als secundaire symptomen; het publiek laat zich
niet revolutionneeren door een idealistischen boekanier, die probeert short-stories
inplaats van romans te verkoopen, zooals Gr. meent. En gesteld eens, dàt het iemand
lukte, wat zou het dan nóg bewijzen! Dat de leuze ‘kort en gevarieerd’ het winnen
kan van de leuze ‘lang en dik’! Een triomf dus der stupiditeit op de korte baan over
de stupiditeit van de Marathonloop!
Laatst heeft een achterneefje van Rudolf Steiner, de heer Henri Zagwijn, een lezing
gehouden over de ‘nieuwe paedagogiek’, waarin hij o.a. zei, dat deze moest streven
naar een innerlijke synthese van den Griekschen ‘gymnast’, den Romeinschen ‘rhetor’
en den Renaissancistischen ‘doctor’. Ik permitteer mij te meenen, dat een paedagoog,
strevend naar deze innerlijke synthese, een ongeneeslijken krankzinnige zou
opkweeken, of misschien wel een kruising van een circusacrobaat, een zwetser en
een bebrilden bibliothekenhabitué, juist nog geschikt voor het Dornachsche
Goetheanum, maar in geen geval bruikbaar voor de maatschappij. Waar Gr. nu den
boekhandelaar wil opvoeden tot een innerlijke synthese van roman, short-story, essay
en poëzie, daar geloof ik, dat hij zich aan dezelfde fout schuldig maakt als de heer
Zagwijn: hij stelt de vooze theorie boven de levende practijk en ziet voorbij, dat een
publiek met vier kleine vooroordeelen nog niet méér inzicht heeft dan een publiek
met één zwaarlijvig vooroordeel. Wat kan het mij in laatste instantie schelen, of de
kindertjes van den heer Zagwijn (zijn leerlingen, wel te verstaan) bij drommen
gymnastisch-rhetorische doctorenzielen krijgen in plaats van, zooals vroeger, gewoon
hun diploma met hun gezonde of ongezonde verstand; wat gaat het mij aan, of het
publiek zich met romans dan wel met verhaaltjes bezig houdt, of het zich in het groot
of in het klein laat ‘tyranniseeren’, d.w.z. in mooi nederlandsch voorlichten?
Wie zich laat ‘voorlichten’, vraagt om tyrannie: dat is mijn meeningsverschil met
Greshoff. Voor de rest applaudiseer ik bij zijn initiatief.
M.T.B.
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[Tweede jaargang, N . 3]
De Prins weergekeerd
Deze titel, ontleend aan een gedicht van A. Roland Holst, meenen wij te mogen
plaatsen boven de volgende verzen, waarmee wij op onze beurt aan de Oranje-hulde
deelnemen. Wij zijn laat, maar onze bijdrage, door een mysterieuze hand op het
Forum geworpen, heeft een zoo authentiek accent, meenen wij, en klinkt zoozeer als
een slotwoord, dat wij, ook zonder spiritist te zijn, geloven aan een inspiratie van
den Prins zelf, op zijn beurt wellicht door het rapport der drie hooggeleerden inzake
de vergissing van Prof. Colenbrander geïnspireerd.
(Red. Forum.)
Wilhelmus van Nassouwe
Verschyne ick weer cordaet:
Godt sond my, te mistrouwen
Der professooren raedt.
Myn prinslijckheyt d'Orange
Clonck veer niet nationael,
Van Eyck en Geyl, sans frange,
Spreecken een andre tael!
Pirenne en Colenbrander
Armsalich saemgherot
Maeckten my tot een ander
Dan 'ck emmer was voor Godt.
Wat heete ick dan beswaddert
Voor dees ghelegentheyt,
Wen dwase leughen fladdert
Drij eewen door den Tyt?
De Heer sond my, te spreecken
Myn eighen woort fideel,
Myn swijghen selfs te breecken
Int roemloos gekrakkeel.
Vree sy des Colenbranders
Ghefoltert syelement,
Hy die niet looch yet anders
Als leughen lang-volendt.
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Oorlof myn arme schapen,
Ick laet weer myn verleen
Aen wie hun faem sich schrapen
Daeruyt, de ghift is cleen.
Aen Godes voet gheseten
Huegt my gheen sterflyck feest,
Drij eewen van vergheten
Maecken een suyvre Gheest.
Neemt Geyl en Eyck vereenicht
Tot pronckhelt vant festyn,
En d'aer, met smaet ghesteenicht,
Gheeft oock een beecker wyn!
Het sap, oock soo ghedroncken,
Smaeckt soet wen 'tis betaelt,
Wat verder heeft ghestoncken
Vergheet het op de vaelt.
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De smalle Mens
Aan André Malraux
Parijs, 12 December.
Ik dacht twee maanden geleden voor mijzelf tot een konklusie gekomen te zijn, maar
men ontkomt niet zo gemakkelik aan een obsessie. Mijn vriendenkring spreekt en
leest over niets anders meer dan over het ‘komende’, ik word verplicht mij telkens
opnieuw uit te spreken, partij te kiezen in teorie, in afwachting dat het metterdaad
zal zijn. Twee gesprekken met D. wil ik hier noteren, omdat het een geheel nieuwe
kennis en een eerste kontakt betreft: het type van de intelligente jonge Fransman van
de middenstand, handig in het praktiese leven en toch met alle belangstelling voor
de kultuur, bereisd en misschien wel talentvol, gegeven een meer dan gewone neiging
voor muziek. De eerste keer dat ik hem ontmoette, sprak hij over Gide:
- Ik kan hem niet meer lezen. Hij heeft mij vroeger geïnteresseerd, toen ik belang
stelde in het protestantisme; hij was toen de belangrijkste protestante schrijver van
Frankrijk. Nu kan ik in hem alleen de meneer zien die achter een deur staat te loeren
naar kleine ongerechtigheidjes, bedreven door knapen. In L'Immoraliste was het al
zo; in Les Faux-Monnayeurs wordt het erger. Het wordt de rechtvaardiging bij uitstek
van de walgelikste exemplaren van de Franse jeugd: jongetjes die zich anders hadden
moeten neerleggen bij hun mediokriteit en die nu de glorie van hun anders-zijn
uitleven, denken zij; al de kleine homosexuelen die je zien kunt in de Select. Een
jeugd die door Lenin zou zijn heengegaan, had een andere allure. En zij, die nu nog
anders willen, zijn meestal bedorven: getuige al de surrealistjes die tot het
kommunisme overgaan, Louis Aragon die eindelik eens een echt revolutionair gedicht
schrijft en, als hij er last door krijgt met de politie, verklaart dat het immers maar
literatuur is. En de belachelike kommunistiese belijdenis van Gide zelf dan, in de
Nouvelle Revue Française, met een draai naar hier
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en een draai terug naar daar, zoals hij trouwens altijd geweest is. Hij voelt zich o zo
kommunisties worden in het begin, om te eindigen met het praatje dat hij toch maar
niet heelemaal toe zal treden - waarom? omdat hij nu eenmaal Gide is. Neen, geef
mij iets anders dan zoiets!
Ik had het stuk van Gide niet gelezen, maar dat de houding zo zou zijn, was meer
dan aannemelik. Men kan moeilik een esprit non prévenu, en sans pente zijn, om te
eindigen aan de voet, niet eens van het kruis, maar van meneer Joessoef
Dsjoegalsjwili, gezegd Stalin. Dat Gide voornamelik een demoralisator en verontruster
van de jonge burger is geweest, was voor mij geen onthulling: maar als men in zekere
opzichten nog door hem ‘bevrijd’ geworden is, kan men beter zichzelf herkennen
voor wat men was, dan hèm te verwijten dat enige minderwaardige individuën door
zijn schuld een graadje onmogeliker geworden zijn. Zo ongeveer luidt mijn
verdediging. Ik voeg er aan toe: - Een golf van reaktie komt na iedere invloed van
een groot man. Ik hoor naar u en verbeeld mij dat men honderd jaar geleden iemand
als u op eenzelfde manier de reaktie had kunnen horen uitspreken tegen Rousseau.
Het is al heel mooi dat uzelf dan toch ook Gide's invloed hebt ondergaan. - Neen,
dat heeft hij niet; hij heeft zich alleen maar voor hem geïnteresseerd, hoofdzakelik
voor zijn protestantisme. - Deze bizondere belangstelling ontgaat mij, zodat ik het
antwoord schuldig blijf. - Bovendien vond hij de meeste boeken van Gide vervelend.
- Het is iets dat ik meer gehoord heb, en waar ik zelf nooit last van had. Ik vraag hem
of de glorie van het kommunisties credo, zoals dat uitgeleefd wordt door de kleine
Leninisten, die niet in de Select samenkomen maar op andere plekjes, hem imponeert
of zoveel sympatieker is. Hij zegt natuurlik op een vage manier zoiets van ‘toch
meer’.
In een volgend gesprek vraag ik hem of hijzelf kommunist is. Hij is het; en, zegt
hij erbij, niet alleen op de intellektuele, de z.g. salon-manier. Ik neem het aan; hoe
zou ik anders? Wij praten dus technieser over het ‘komende’;
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ik formuleer mijn bezwaren tegen de U.R.S.S., hij antwoordt dat de kommunistiese
staatsvorm in Frankrijk, in het Westen over het algemeen, nooit zó zal kunnen zijn.
De hoogmoed van het individu, die hoogmoed waartoe het hele individualisme
immers te herleiden valt, is nòg te benutten, volgens hem, maar in een team, in een
samenwerking voor een gemeenschappelik resultaat. Dat de trots en de hoogmoed
zich voortaan daarheen richten! In een wereld die bezig is zich te reorganiseren, is
het bovendien beter zelf mee te doen, dan te ondergaan. En hier tussendoor, een bijna
romantiese uitbarsting vóór de ‘révolution permanente’, vóór Trotsky tegen Stalin.
Ik ben het in mijn gevoel geheel met hem eens, maar voor de goede orde in deze
gesprekken, spreek ik hem tegen; ik voer precies zoals het behoort tegen hem aan
wat men tegen mij heeft aangevoerd: het voorbije stadium dat door Trotsky wordt
vertegenwoordigd, zijn niet te ontkennen nederlaag, dat de resultaten hem ongelijk
geven, dat het er niet op aankomt wat de geschiedenis later zeggen zal, dat de
revolutionair rekening moet houden met wat nu bereikt wordt, dat het er niet op
aankomt of Trotsky een held is en een reus en Stalin een vuilik en een
‘petit-bourgeois’ (verwijt van Trotsky zelf, dat door hem gebruikt werd), dat het
materiële resultaat van de revolutie, ook als zij geen revolutie meer is, voor de
kommunist alleen tellen mag. O, men zou ook nog trotskyst kunnen worden, en in
Spanje werkzaam proberen te zijn, of de orders van de meester gaan inzamelen te
Konstantinopel. Maar in dit gesprek gaan wij aan deze mogelikheid voorbij. Als wij
van tafel zijn opgestaan en weer buiten lopen: de nachtlucht heeft soms een bizondere
invloed op zulke gesprekken - komt er een ander element in het onze: de kunst. Het
individualisme dat in de kunst van een bourgeoise maatschappij iedere mogelike
uiting achter zich heeft, dat zelfs de dekadentie van het oververfijnde heeft uitgeput,
moet immers alleen nog maar lijken kunnen voortbrengen. Hij houdt niet van Gladkov
natuurlik, want in zo'n geval spreekt men over het beginstadium van de
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nieuwe kunst, maar hij voelt ook niets voor Barnabooth. - Vreemd, want de enkele
boeken die hij noemt als goed en losstaand van auteursprodukties, zijn nog
individualisties genoeg: uit onze twee gesprekken heb ik enige titels onthouden: Le
Grand Meaulnes, Les Enfants Terribles, A High Wind in Jamaica, Don Segundo
Sombra, Les Conquérants. Maar nu zegt hij: welke namen zijn er te noemen, in de
hele kunst van de laatste tijd? Ik zou hem tien namen kunnen noemen, zonder enige
moeite, bewonderenswaardige, overtuigende, en vooral, wat mij oneindig meer waard
wordt dan al de rest: sympatieke; maar in de draai die het gesprek genomen heeft,
zou het ontakties zijn. Ik zeg dus dat ik het niet weet, dat de toekomst wel beslissen
zal; een toekomst van 300 jaar na de kommunistiese faze, als men aan een volstrekt
oordeel geloven wil. Hij komt met koppigheid terug op de grootste mogelikheden
van onze tijd: op de meesterwerken die koöperatief te realiseren zijn - en of ik mij
vergis of niet, zijn zwakke plek komt voor mij bloot: ik verdenk hem ervan dat hij,
om zijn kunst te realiseren, ontslagen zou willen zijn van zijn individualistiese
zelfkritiek, dat hij van een nieuwe wereldvorm verwacht dat zij hèm - wat doet die
titel ‘individu’ er tenslotte nog toe? - tot produceren in staat stelt; omdat, zegt hij
zelf met een Germaans-filosofiese machtspreuk, produceren de eerste en laatste
bestemming is van de mens. Ook in de buitenlucht wordt de atmosfeer weer zo, dat
ik opeens naar Tahiti verlang. Voor de goede orde van het gesprek voer ik aan dat
er nog een andere mogelikheid bestaat dan die van door een nieuwe beschaving
bevrucht te worden, altans bij een groot talent, voeg ik er met nadruk aan toe - als
hadden natuurlik alleen grote talenten belang, - nl. van met de grootheid der wanhoop
tegen de nieuwe tijd te getuigen, de zwanezang te zingen van het individualisme, de
kunst-Simson te zijn tussen alles wat instort. Binnen mijzelf gaat het gesprek mij
niet meer aan. Ik denk terug aan de volstrekte waarheid van een argument dat ik hem
een halfuur geleden gaf: Als het kollektivisme mij opruimde door mij te empaleren,
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zouden mijn ingewanden mij nog voor het laatst toeschreeuwen wie ik en ik alleen
ben.
Bellevue, 15 December.
Eerst nu het stuk van Gide gelezen: bladzijden van het dagboek dat sedert enige tijd
in de N.R.F. gepubliceerd wordt, en waarvan de oudste notities als onuitgegeven
zullen voorkomen in het eerste deel der verzamelde werken dat dezer dagen uitkomt.
Hoe roerend valt zoiets samen: het bezorgen van de verzamelde werken, en dit einde
dan toch voor de zoekende geest. Van eind Januari tot half Juni schijnt de ‘bekering’
zich te hebben voltrokken. Pijnlike indruk, door stijl en ritme reeds, van een
verouderde Gide, die zijn eigen vermoeienis en wrakheid opmerkt, die naar een kruk
schijnt te zoeken en naar een slotlevensbeschouwing, iets dat hij nog uitgesproken
wil hebben vóór zijn dood. Ik konstateer met grimmige vreugde dat het ekonomiese
gedeelte van de kwestie hem, op deze leeftijd, even duister schijnt te zijn als mij. Ces questions politiques, économiques, financières sont d'un domaine où je ne
m'aventure qu'avec crainte, poussé par une interrogation grandissante. Mais ce que
je sens de plus en plus, c'est l'inextricable embrouillement de tous ces problèmes.
Ces questions sont si compliquées que plus qu'on s'en occupe moins on y voit clair,
moi du moins. - Toch schijnt de U.R.S.S. hem volmaakt te bekoren; hij spreekt van
niets minder dan van zijn leven te geven: de 23e April kan hij het credo uitspreken,
waarvan hij zich tot dusver onthouden heeft - déconvaincu, zegt hij; maar nu is het:
S'il fallait ma vie pour assurer le succes de l'U.R.S.S., je la donnerais aussitôt... Niet
eens van een andere kommunistiese vorm in Frankrijk, maar van de U.R.S.S.; twee
maal (de 30e Januari en de 21e Februari) wijst hij toch op de waarde van het
individualisme; de eerste maal met een soort trots: La valeur spécifique de l'individu.
Du danger pour une société, fût-elle communiste, de n'en point tenir compte. Ofschoon
het dan reeds gaat om, laat ons
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altijd voorzichtig blijven: ‘l'individualisme... bien compris’. Later is het: Un
communisme bien compris a besoin de favoriser les individus de valeur, de tirer
parti de toutes les valeurs de l'individu. Die dingen moesten niet met elkaar in strijd
zijn, niet zulke dwaze tegenstellingen vormen, men kan altijd proberen ook in de
botte praktijk wat subtiliteit te... wensen, als men wat nadruk legt op het wel begrijpen.
(Laat ons vooral niet vergeten, dat wij elkaar liefst wèl moeten begrijpen!) Een soort
exkuus komt later (7 April): Il peut y avoir une immense joie à se sentir en communion
parfaite avec les autres - wel te verstaan: à condition que ces ‘autres’ ne soient pas
des tricheurs. - Het zal wel verboden zijn om bij deze gewijde overgave te denken
aan een van de minst vervalste massaverdwazingen: het zich één voelen met ‘de
anderen’ die hun huid zullen geven op het slagveld, in een heerlik èchte roes, die
niet één atoom van onderscheidingsvermogen overlaat betreffende de vuigste
bourgeois-financiers, die in het spel zouden kunnen zijn. Zij die valsspelen, staan
wel achter de eerlik-spelende ‘anderen’; voor de echtheid van diè kan wat tromgeroffel
instaan. Maar toen men nog valsspeelde, wat men nu natuurlik nooit meer doen zal,
voelde Gide zich geroepen in de oppositie te zijn, zich te onderscheiden van de
‘anderen’: Comment ne pas se sentir individualiste parmi les conventions d'une
société bourgeoise? Ici le Utinam ex vobis unus devient honteux. - En adieu,
individualistiese kracht, waarde, en wat nog meer zo nuttig kon zijn! Wie zijn leven
kan geven, en nog wel zo direkt, heeft ook wel geen moeite met de gift van zijn
individualisme. Het is alleen vreemd, dat de verzamelde werken nog voortgaan te
verschijnen, zorgen te vragen, alsof ook zij hun woordje zouden willen spreken vóór
de dood. Men kan, als bewonderaar van Gide, één ding verlangen: dat hij zijn laatste
levensjaren altans in de U.R.S.S. doorbrengt, dat hij nog enige klassen doorloopt van
het marxisme, dat hij van dichterbij de toestanden bestudeert die hij zegt te willen
helpen verbeteren, dat hij zich in het nauwste kontakt brengt met de fabrieken en
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machines van dat heroïeke, dat voor de bekeerling toch bekoorlike land. Anders
wordt het niet alleen pijnlik, als de slecht-verantwoorde ontknoping van een
toneelstuk, maar pueriel als een sibillijnse verklaring die men krijgen zou voor een
niet nagekomen, een door de ontvanger verkeerd begrepen belofte. De 13e Juni
bepaalt André Gide nogmaals de waarde van wat hij had te geven, en besluit: Au
demeurant parfaitement inapte à la politique. Ne me demandez donc point de faire
partie d'un Parti. - Zal men het hem werkelik niet vragen? En als men het hem vraagt,
liever dan zijn leven? Men zou weleens niet tevreden kunnen zijn met de morele
steun alleen van deze dagboekbladzijden. Maar de rest schijnt te vallen buiten de
verzamelde werken, het dagboek daarin zou zo fraai op deze slotakte kunnen eindigen.
Enige dagen geleden, toen ik in de brieven van Lawrence las dat hij een soort
fanfaronnade proefde in Les Faux-Monnayeurs, leek de beschuldiging mij ongerijmd;
hierna, begin ik Lawrence's bedoeling te begrijpen. Misschien is het woord slotakte
dat ikzelf gebruik, ook minder figuurlik dan op het eerste gezicht lijkt. Dit dagboek
van Januari tot Juni 1932 doet denken aan een jubileumstuk, waarin de akteur,
oudgeworden maar zo overtuigd, roerende akcenten vindt, die naar alle kanten inslaan.
Wat een prachtige bekering, tenslotte, wat een vermoeienis van oudgeworden zoeker,
wanneer heel de rest er niet meer toe deed! Het is Gide die Gide weggeeft, verraad
plegend aan Gide, maar hem zodoende des te hoger plaatsend.
16 December.
Ik heb M. mijn teleurstelling geschreven. ‘Je zult mij morgen misschien zeggen dat
hij altans volmaakt eerlik was, en je kunt gelijk hebben; de indruk die ik nu heb, en
die zuiver moet zijn, is pijnlik.’ - Hij antwoordt mij als gewoonlik tussen de drukte
door: ‘Je brief is meer een dialoog met jezelf dan met mij. En je vergeet één ding:
dat over 50 jaar ook in de burgermaatschappij het individualisme even onmogelik
zal zijn.’ - Is het onvermijde-
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lik waar, en is ieder Tahiti dan een herinnering? Maar dan, mijn individualisme heeft
een snelle berekening gemaakt: ‘Over 50 jaar, ben ik 83.’ Egotisme, egoïsme, de
dekadentie die ieder kristelike en ieder S.D.A.P.-rijmelaar in mij vinden kan, het is
mij om het even, ik antwoord nu op een onontkoombaarheid. Als mijn zoon kan leren
zo ruim mogelik kollektief te zijn, des te beter voor hem; en moge de kommunistiese
vorm hem ervoor bewaren te worden ‘gefordiseerd’!
17 December.
Op het ogenblik dat de logika van mijn betoog mij meesleept, dat het lijkt of ik
vijandig word tegenover iets dat zich nu als een obsessie aan mij opdringt, maar
waaraan ik vóórdien nooit met vijandschap heb gedacht, dat ik zelfs met vriendschap
gezocht heb, verzet ik mij tegen de situatie, tegen al wat door ruwheid, overhaastheid,
politiek, mijn ware gedachte vervalst.
Il me semble que vous souffrez surtout d'une impression de séparation des gens
pour qui vous avez estime ou affection, schreef M. nog.
Ik heb dikwels de slotregels in mij horen weerklinken van een sonnet van Wilde,
uit zijn jeugd; ik zoek het nu op en bevind het van begin tot eind bewonderenswaardig:
zo weinig esteties, zo volkomen juist en troostend, waar het dagboek van de strenge
Gide - de Gide met de te rechte mond om te liegen - mij ontgoochelt. Het estetisme
van Wilde was werkelik het dik-opgelegde; de diepere Wilde heeft nu nog een levende
waarde. Het is waar dat het om anarchisten gaat, meer dan om enige wereldvorm, in
dit Sonnet to Liberty:
Not that I love thy children, whose dull eyes
See nothing save their own unlovely woe,
Whose minds know nothing, nothing care to know, But that the roar of thy Democracies,
Thy reigns of Terror, thy great Anarchies,
Mirror my wildest passions like the sea
And give my rage a brother -! Liberty!
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For this sake only do thy dissonant cries
Delight my discreet soul, else might all kings
By bloody knout or treacherous cannonades
Rob nations of their rights inviolate
And I remain unmoved - and yet, and yet,
These Christs that die upon the barricades,
God knows it I am with them, in some things.

De wilde broeder aan wie hij toèn dit sonnet kon hebben opgezegd, de Wolodja van
Sawinkov bijv., had hem met een grote hand kunnen slaan op zijn dikke estetenmond.
Als die broeder toen ook prakties was geweest, niets dan omverwerpend en opruimend,
en niets anders meer begrijpend, niets, niets, niets. Als hij toen, met een baard en
verwarde haren, met revolvers in zijn jas- en bommen in zijn broekzakken, ook had
gezegd dat het er niet op aankomt te begrijpen, dat men genoeg begrepen heeft als
men een geranselde jeugd heeft gehad. De geranselde jeugd is een vervloekt machtig
argument voor wie later niets meer begrijpen wil, of kan; voor wie wat bot en simpel
zijn moet om sterk te staan als revolutionair, en wie deze botheid dus met trots inroept
en zegent; wie nooit de tijd had, welbeschouwd, noch hebben zal, om wat fijner te
voelen en wat meer gekompliceerd. De brutaliteit van het zich klakkeloos weggeven
voor een betere wereld is op zichzelf iets volmaakts, voorwaar: in deze volmaaktheid
leven en sterven, geeft zelfs aan een buffel een weinig mindere dan apostoliese
betekenis. En de apostels van het geweld en van de wraak zijn dan nog sympatieker
dan de nieuwe schoolmeesters en politieagenten, de nieuwe wetgeverij.
Het wordt voor een kommunist als Gide een daad van ongehoorde moed misschien
om te protesteren (zoals hij het nog doet) tegen de goedkoopheid, het programmatiese,
de onbelangrijkheid, welbeschouwd, van Gladkov's Cement; hij wijst dan ook gauw
op Tsjechov en Ehrenburg als tegenhangers. Voor iemand die nu eenmaal de
schrijversdeformatie heeft, is het karakter van de litera-
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tuur anders wel een der onthullendste voor het leven: de U.R.S.S. geeft een literatuur
van gegalonneerde hulponderwijzers, van revolutionaire feldwebels, met prengels
van gewapend beton tot ideaal, en vrouwen die naar dit zelfde ideaal misvormd zijn.
Het geeft een treurig idee van de ‘nieuwe mens’, in zijn kollektivisties tussenstadium
altans.
Maar is alles dan literatuur? Misschien wel, voor een schrijver; maar dan een
literatuur die niettemin het leven kan zijn, zoals de vrouw de vrouw zijn kan, voor
de onanist. Want iedere schrijver is immers in zekere zin een onanist; of hij zou geen
schrijver zijn; hij zou zijn bevrediging zoeken in het werkelike leven, als stil genieter
of als avonturier, inplaats van de zelfbevrediging door gedachten, door vizioenen,
door de pen. Men ontkomt niet aan zijn wezen, zolang het kollektivisme de menselike
aard ook niet uniform heeft gemaakt, en een Gide die kommunist wordt, heeft bitter
weinig kans om een Lenin of Trotsky te worden, ook als hij zich veertig jaar eerder
had ‘bekeerd’.
19 December.
Moedeloosheid en wrevel om iets te lezen dat aktueel is. De onbenulligste boekjes
worden aangekondigd met ‘algemener’ strekkingen, onverschillig of zij in Duitsland
uitkomen, in Engeland of zelfs in Holland. Theun de Vries, die zijn Rembrandt in
de maan gebakken had, stylisties zijn Muze bevrucht op de manier van de vissen,
het mannetje voorzichtig zwemmende in de buurt van het wijfje, op eerbiedige afstand
van haar deponerend wat net even nodig was, publiceert een Russiese revolutieroman
in De Stem, zonder dat men zich rekenschap schijnt te geven van de zotteklucht. De
algemene strekkingen door Donker gepredikt naar von Brentano waren anders mallotig
genoeg, om eindelik het juiste woord te gebruiken voor deze aangelegenheid. Als
men nog personages aandurft - volkomen massabewegingen zijn zo moeilik te
realiseren - zal het voortaan nog maar zijn als specimina
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van een kollektief willen, of met een sterke bijsmaak van symbool.
Gevoel van oververzadiging, grotendeels veroorzaakt door al de ellendigheden
die ik doorkijk. Ik loop nu maandenlang rond met het verlangen om Stendhal geheel
over te lezen (ik ken van Lucien Leuwen alleen de bewerking van Jean de Mitty, niet
de veel getrouwer tekst van Martineau); ik zou mij in Shakespeare willen verdiepen,
schoonwassen van het pretentieuze maakwerk dat bij kilo's binnenvalt, al was het
maar op rantsoen van één bedrijf per dag. Ik kom er niet toe; minder omdat ik werkelik
geen tijd maken kan, dan omdat het andere mij tòch te veel bezighoudt: problemen
die sterker worden dan jezelf, zei M. Mijn ‘verscheurdheid’ (om een groot woord in
mineur te gebruiken) bestaat simpelweg uit het feit dat ik het gevoel heb geen plaats
voor mij meer te vinden in deze tijd, en toch erin te willen leven, zonder mij wezenlik
in iets anders te willen opsluiten, want als ik het werkelik wilde, kon ik het.
Heerlik verzekerd en onverzettelik geloof van A. van S. in de mens als individualist;
hij begrijpt eenvoudig het streven van de kollektieven niet: een mens is niet kollektief
te maken, zegt hij rustig, want wat zou men vermogen tegen het kleinste individuele
gevoel: antipatie, sympatie, om maar iets te noemen? ‘Zolang er mensen zijn, zullen
er individuen bestaan.’ En zijn verwondering, toen ik hem zei dat de mode of de
dwang tegenwoordig was om zich te schamen voor zijn individualiteit. Zijn
minachting voor de ‘literatuur van de dag’ - zo begrijpelik bij hem, zo weinig passend
bij mij - versterkt mij in mijn voornemen om het altans met Shakespeare te proberen:
omstreeks 180 bedrijven = zes maanden lezen, als ik mijn ideetje realiseer.
Ville Conquise gelezen van Victor-Serge. Zelfde smaakje; het is waarlik de moeite
niet om de Kibaltsjitsj van de autobandieten-affaire geweest te zijn, en nu aan te
komen met zoiets vaals en levenloos'. Geen personages vooral; damschijven, figuren
die toevallig nog namen dragen,

Forum. Jaargang 2

174
men vraagt zich af waarom. De vergissing, zegt M., is om de romanvorm voor zoiets
te gebruiken; voor massabewegingen is de film het aangewezen middel en de kunst
van de toekomst. De roman is de stervende vorm van het individualisme: de verdieping
van het individu, ook als het voor duizend andere staat.
En ‘goed’ of niet ‘goed’ - er is in dit alles voor mij niets dat werkelik leesbaar is,
dat het laatste kriterium: sympatiek of niet, doorstaat. Zolang mijn ogen het middel
blijven om dit voedsel te geven aan mijn brein, voel ik mij tekort gedaan bij het talent
van alle Gladkovs bij elkaar. Ik vraag niets liever dan nog eens getroffen te worden,
omvergeworpen, zoals dat heet, door een van deze auteurs, maar de proef mislukt
telkens een beetje meer. Het enige revolutionaire boek uit Rusland, met een
betrekkelik gering literair talent, maar een akcent van waarheid geschreven dat mij
aangrijpend, en tragies trof, blijft Wat niet gebeurde van Sawinkov, van de ‘verkeerde’
revolutionair. Verder de sensuele, konkrete scènes van Martin-Luis Guzman, maar
die de Mexikaanse revolutie betreffen, een operette-revolutie, zeggen degenen die
denken dat de Russiese nergens dàt karakter had. De Rus is somber en zijn gevoel
dieper bewust; de Mexikaan is... Sombere onzin, als het erop aankomt de uiterlikheden
tastbaar te maken van mensen die elkaar kollektief slachten in een kolektieve roes,
later te verantwoorden, histories zoniet eties of religieus. Guzman is een meesterlik
‘schilder’; intelligent genoeg, bovendien, om te doen voelen dat dit alles hoogstens
boeiend of vermakelik is, voor wie voor eens en voor al zich verenigd heeft met het
idee dat zijn leven niets waard is en als zodanig zal worden behandeld, zodra het
daartoe komt.
Het gevoel dat Ubu Roi een meesterwerk terug-wordt, in deze veelbewogen
omgeving.
Toenemende afkeer van Gide, die met een tikje heroisme, een tikje
verantwoordelikheid naar buiten, zou hebben ingezien dat hij nu de grootheid verspeelt
die dingen trouw te blijven, die hij in wezen altijd verantwoord heeft

Forum. Jaargang 2

175
en nog verantwoordt. Zijn kommunistiese lafheid, wanneer hij aan de andere kant
weigert zijn komplete werken te laten besnoeien voor kommunisties gebruik. De
man die zich in zijn brieven telkens om en om draait om precies te weten, en te doen
weten, hoe de grote schrijver op dit of dat tijdstip over deze of die aangelegenheid
heeft gedacht, kan ook gemakkelik de berekening gemaakt hebben: ‘Over honderd
jaar zal men zeggen dat ik, ik de onzekere, een der eersten ben geweest om de nieuwe
beschaving te erkennen en te omhelzen.’ Hoe onjuist dit ‘een der eersten’ is, voelt
men zo goed niet, na honderd jaar...
Une femme à sa Fenêtre herlezen, van Drieu la Rochelle. Wonderlik zoals een
boek, door de omringende lektuur, van smaak veranderen kan. Ik vond deze roman
vroeger vervelend omdat ik, vooral op revolutionair gebied, iets anders verwacht
had van de schrijver van Genève ou Moscou; omdat ik mij niet interesseren wilde of
kon voor het grootse feit dat zijn kommunist, Michel Boutros, met mevrouw Margot
Santorini, de romantiese mondaine, naar bed zou gaan of haar, als gevaarlik voor
zijn kommunisme, zou laten schieten. De gewone roman van al-of-niet samen-liggen,
van Drieu, met enige sociologiese bijsmaakjes opgewerkt, leek mij langdradig en
onbevredigend. Ik herlas het boek nu met welbehagen; om de goede bedoeling, om
de verfijnde psychologiese intuïties, om de intelligentie ervan, in één woord, na de
enthousiaste verstomping van de kollektieven. De held van de situatie, de boeiendste
figuur van de historie, blijft tenslotte Rico Santorini, diplomaat zonder geloof,
geblaseerde en toch sentimentele Don Juan, begrijpend, met een soort Italiaans laisser
aller overigens in zijn edelmoedigheid, dat Boutros wel wat waard is en dat Margot
het experiment met zulk een man in haar leven nodig heeft. Wat opmerkelik is, en
werkelik dramaties, in dit samenspel, zijn de vergissingen. Margot denkt dat zij het
geloof van Boutros bewondert, en wil hem bijstaan in zijn levenstaak: maar alles zou
anders geweest zijn wanneer hij, die zo romanties door de politie vervolgd haar kamer
binnenvlucht, niet een knappe
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jongen was geweest, van behoorlike familie eigenlik, en toch weer met zulke brede
schouders en een zo aantrekkelike mond, maar een rasecht proletariër, verbitterd en
wanhopig, die haar misschien met een revolver had bedreigd, in de terminologie van
La Villette. Maar hijzelf legt er dan ook de nadruk op dat hij afgerekend heeft met
alles, wat niet het kommunisme is. Op een psychologies moment zegt zij tot hem:
Vous réussirez. En hij vaart uit: - Vous réussirez! Hal Ha! C'est bien cela! Mais il
ne s'agit pas de réussite. Voilà, vous n'y comprenez absolument rien. Ah! femme,
bourgeoise...! Vous ne savez pas ce que c'est de sentir en soi une nécessité qui dépasse
formidablement votre petite personne.
Mooi gebruld. De hoogmoed die zij meteen in hem voelt (zij was op het punt hem
te nederig te vinden), is die onvermijdelike hoogmoed weer, die men brengen moet
tot vrijwillig dienen; die de ‘stootbrigades’ vormt. Zet een portret in de krant van de
werkman die de meeste schoenen heeft afgewerkt, omdat hij het hardst gestreden
heeft voor het nieuwe geloof: de trots van de arbeid, de menselike waardigheid van
de arbeider, enz. Vreemde en schone taak van de socioloog, van de historikus, om
dit later te verantwoorden als een stroming, een bewustzijn. Van de weerzinwekkende
teosofiese bijsmaak van het Mayerholdteater, tot de bloemen- en granietportretten
van Lenin: één behoefte aan religie, mystiek, bij de massa: de ‘stoot-brigadiers’ zijn
de heiligen van het geloof dat menselike arbeid heet; Marx is God de Vader en Lenin
zijn profeet. Een verdwazing en een vervoering (de twee gaan hier samen) gelijk aan
die van de eerste kristenen, met het fanatisme van de inkwisitie en van de kruistochten.
Leve de grote tijden! Maar Boutros, niet intrinsiek naïef genoeg om met zijn geloof
samen te smelten, wordt dupe van de vrouw, die hem om zijn hoogmoed alweer
bewondert. Dat de man een sterke man zij, onder welke leuze dan ook! Een lang
gesprek volgt; Boutros eindigt met te zeggen: - Il est plus facile de faire une révolution
dans la rue que dans les coeurs... Je ne pourrai pas la

Forum. Jaargang 2

177
faire dans le vôtre... Il faut que je vous fuie, vous êtes l'image de mon supplice, enz.
En hij vlucht dan ook, maar zij zal hem nareizen, het lag trouwens niet aan hem
wanneer zij niet samen weggingen; één hoop blijft slechts over, dialekties altans: zij
zullen elkaar verlaten, zodra het niet meer gaat. De kommunistiese hartstocht van
Boutros kan in de toekomst de genadeslag toebrengen aan de romantiese behoefte
van Margot, maar laten wij ook met het gewoon-menselike rekening houden - die
gevoelens van trouw, verantwoordelikheid, medelijden zelfs, die burgerlik heten, en
primitief menselik zijn. Het is een trieste historie, van zuiver revolutionair standpunt
bezien, maar voor de zuivere revolutionair was Boutros dan ook geen ogenblik de
ware broeder, stel ik mij voor, en Drieu la Rochelle een ‘grijsaard van de jeugd’ van
een heel verdacht soort. Het zou een lamentabel boek zijn voor de propaganda, omdat
de vrouw, op dit tijdstip altans, geheel overwint. En wat hier op kleiner schaal gebeurt,
zou bij een talent als dat van Tolstoi of Dostojevsky op andere personages kunnen
zijn toegepast: een zelfverzakende kracht voor de massa als die van Trotsky zou in
het spel kunnen worden gebracht, met een even verraderlik ik onder de discipline en
de teorie. Komt het er uit, komt het er niet uit? Zal de vrouw het middel zijn, of een
individuele eerzucht, of de bitterheid van de ouderdom, of iets anders?
Het toespraakje van Boutros vervult mij met leedvermaak, al weet ik hoe onvast
ook deze bekeerling in zijn revolutionaire schoenen staat. Hier is een meditatie van
hem, geheel in de juiste lijn: Un homme a deux moi: l'un étroit et superficiel, qui
l'isole du monde; l'autre souterrain, radical, qui le réunit au monde. - Het is de
lafheid van de individualist die niet erkennen durft dat het zijn smalle ik is, dat zich,
na een eeuw van burgerlike kultuur, veredeld heeft (in de betekenis van: vergroot in
aristokratiese waarden) en verdiept. Zijn onderaardse, wijde ik is vaag als alles wat
alles-omvatten wil; als hij volkomen overtuigd is en zijn best doet, ontbreekt hem
nog de nodige
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gymnastiek. De wijde mens is een toekomstbeeld; een traditie ook, waarvan de basis
nu gelegd wordt in de Russiese jeugd. Wanneer ik mij ranselde om kollektief te
voelen, zou ik nog onherstelbaar individueel zijn. Er is geen plaats voor mij in een
klassenvraagstuk, van praktiessociologiese aard, waarbij de eerste de beste
verschoppeling desperaat gelijk heeft. Zij hebben eindeloos gelijk - maar ik behoor
niet tot hen! Vervloekte lafheid van wie dit niet willen erkennen: men was anders
juist zover gekomen om te geloven dat een homosexueel niet noodzakelikerwijs te
kiezen heeft tussen zich voort te planten of te worden gevierendeeld. De vrijheid is
een waandenkbeeld - vooruit; maar niets praat het fysieke gevoel goed van een
daadwerkelike, afschuwelike dwang. Het fanatisme van een kollektieve massa tegen
een handvol enkelingen is een probleem dat alleen nog maar als recht van de sterkste
schijnt te kunnen worden opgelost: de uitslag is dan goddank gauw beslist. Maar dat
men dan niet meer spreke van ‘waarden’, aristokratiese of andere; de overwinnende,
de almachtige massa beseft niet wat ‘waarden’ zijn; het parool luidt anders: ‘Die is
met ons - die niet.’ Het doet er ook niet toe of deze beoordeling volkomen juist is,
waar ‘met ons’ ongeveer ‘uit ons’ betekent. Het hert dat tussen de buffels meeloopt,
heeft weinig kans om zichzelf en de buffels blijvend wijs te maken, dat het toegetreden
en dus buffel is.
21 December.
Het spreekt nu vanzelf dat ik geen hart voor het volk heb. Niets lijkt mij zelf minder
waar; maar mijn opinies en reakties ‘bewijzen’ het. In dit voorstadje Bellevue trekt
alleen de rust mij aan, de distinktie (menselik, niet aristokraties) van al de
halfverborgen huizen - het anachronisme bijna van al de bestaantjes, die zich hier
nog zo kwasi-afzijdig kunnen voortzetten, achter eigen muren, onder eigen bomen.
Waar komen de nodige kapitaaltjes nog vandaan, en wanneer zullen ook zij vernietigd
zijn?
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Een sanatorium, een kerk, smalle straten met een slecht plaveisel, muren en bomen:
en dit alles, zo dicht bij Parijs toch, niet om een arbeidersbuitenwijk te zijn, maar ‘la
douce France’, het landschap dat men zich bij oude verhalen denkt. Maar het
kommunistiese ideaal is ook hier allang doorgedrongen: op een urinoir staat, wit op
groen: Vive le URRS, op een muur, wit op grijs: Vive les Soviètes. Het grapje zou te
bewerkelik zijn, maar dit laatste werkt op mijn zin voor humor, ik zou een stuk krijt
willen kopen, om daar, in het nachtelik uur, achter te schrijven: et la Garde
Républicaine!
Met hartstocht de laatste N.R.F. bestudeerd, waarin enige samenvattingen, korte
programma's, rechtvaardigingen voorkomen van de tijdstromingen: Cahier de
Revendications. In een kroegje hier, een paars potloodje in de hand, heb ik mij voelen
steigeren of meehollen, onstuimiger, bij dit didaktiese proza van onbekenden, dan
sedert lang bij een dichtbundel of roman.
--- En hier plaats ik mijn gesprek met de sombere revolutionair. Ik wist dat ik hem
vroeger of later ontmoeten zou: ik laat hem het kroegje binnenstappen, schuin
tegenover het kerkje van Bellevue waarop de bioskoop van de gemeente haar
reklameplaten plakken mag. Hij heeft een ietwat ontglansde zwarte overjas, en komt
tegenover mij zitten, de hoed houdt hij op het hoofd. Hij is groot en hoekig en zou
vroeger Wolodja hebben kunnen zijn, de straatrover die zich ‘onteigenaar’, de
moordenaar die zich ‘scherprechter’ noemt. Maar hij is nu ontdaan van zijn baard
en van alle verouderde romantiek; hij spreekt rustig, met de stem van iemand die het
nodige heeft doorstaan en de metode van de dorpsonderwijzer; hij is voor deze ene
gelegenheid ook niet boos op mij; hij schijnt zich de taak te hebben opgelegd om
met de onmogelike en dekadente broeder te praten. Zijn handen liggen grof en rood,
maar rustig, op zijn knieën, als wilde hij mij bewijzen hoe vredelievend hij nog is,
zijn geschoren kin steekt naar mij vooruit, maar als een halftoegestoken hand meer
dan als het dreigement van een vuist. En ik heb al-
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lerminst een gevoel van onzekerheid, maar dieper-in blijf ik hem wantrouwen, en ik
denk: ‘Hij begrijpt nog altijd niets, niets, niets. Hij heeft nog altijd geen lust en ook
geen tijd gehad om zulke dwaze dingen te doen als ‘begrijpen’; hij wil nog altijd
dienen, daarmee uit. Ik zal hem laten praten, en als hij merkt hoezeer ik hem gelijk
geef, en hoezeer ik hem begrijp, zal hij voor zichzelf ongemerkt zijn pijp opsteken.’
Vóór mij ligt dit cahier nog, open, met daarnaast de N.R.F., open, en in beide mijn
paarse aantekeningen. Hij zegt, met een beweging van zijn kin naar dat alles:
- Het is een fraaie boel die je daar bij elkaar hebt gekalkt. Heb je je positie
gevonden? Neen? Hoe gelukkig dan dat anderen die wel voor je vinden zullen, als
het zover is. Je schijnt te denken dat het van jezelf afhangt, dat de omstandigheden
er weinig vat op hebben. Als het werkelik tot daden komt, tot effektief partijkiezen,
zal je vanzelf wel zien waar je staat. Een Russiese prins vlucht uit Bolsjewik-land
en wordt taxi-chauffeur in Londen; op de dag dat daar een staking onder de
taxi-chauffeurs uitbreekt, merkt hij hoezeer hij aan de kant staat van het proletariaat.
Wat ben je, sociologies gesproken? Aristokraat? het zou bespottelik zijn - burger?
neen, want je levensopvatting wijkt af en je hebt welbeschouwd maar een schijntje
geld. Wat zou je willen verdedigen, als je de kant van het kapitalisme koos? het
systeem van Ford of de schijnvrijheid waar je toch van geniet? Niemand verwacht
van je dat je zomaar ineens soldaat van het rode leger wordt, maar als je het deed
omdat je werkelik vond dat het proletariaat dan toch méér gelijk heeft dan de
tegenpartij, of omdat je het nog walgeliker zou vinden om een soldaat van het
kapitalisme te zijn...
Ik: - Dan zou ik een brommerige rode soldaat zijn, zonder overtuiging, of met
déze ene overtuiging: dat ik mijn leven geef voor een ideaal waar ik zelf niet aan
geloof.
Hij: - Je zou de enige brommer niet zijn, maak je niet ongerust; er zouden bataljons
van zulke brommers ge-
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vormd kunnen worden, en als men jullie dan het meest blootstelde, om je op te
ruimen, zou je nog een heroïeke pagina kunnen beslaan in het rode geschiedboek
ook! Maar als je eenmaal partij gekozen hebt, volgt het gevoel wel - je zou maar te
wachten hebben tot de witten je een paar gevoelige klappen hadden verkocht.
Ik: - Het is gemakkelik genoeg om mijn haat tegen de witten in het spel te brengen,
toekomstig of zelfs aktueel. De vraag is of ik mijzelf ooit zo ver zou kunnen brengen
om te geloven aan de paradijsstaat waarvoor ik dus vechten zou. De hele kwestie
komt helaas daarop neer: vader Marx zelf zou mij waarschijnlik niet overtuigen dat
het kollektieve leven ‘vrijheid’ betekent, en dat het kommunisme een ‘vrede op aarde’
brengen zal, beter dan het kristendom tot dusver, of wat dan ook.
Hij: - Een strijd wordt beter beslist door de goedkoopste haat dan door idealistiese
grondgevoelens. Ik merk dat je er nog altijd op gespitst bent om het persoonlike
avontuur te ontdekken; dat komt van je konceptie uit de burgerliteratuur opgedaan,
van de burger-avonturier. Vandaar je bewondering voor Sawinkov, die verrader. Hij
was zo lucide, hè? zo weinig dupe, zo individualisties ondanks al de grote stromingen
waarin hij zich liet opnemen en waarop hij dreef, zo weinig dupe en zo interessant
ontgoocheld, en dramaties-onbaatzuchtig tenslotte, omdat hij zich toch bleef geven
voor een ideaal waaraan hij niet meer geloofde. Dat hij individueel het geld stal uit
de kas van de massa, dat hij met hoeren en ander gespuis opvrat wat de massa hem
in vertrouwen gegeven had, is van geen belang omdat het zijn avonturierschap immers
zoveel groter maakt! Dat hij zijn land bestreed met geld, waarvan hij weten kon dat
het in geen geval van vrienden kwam, doet er niet toe! als ik zeg dat hij een verrader
was, vuiger dan Cesar Borgia, want geringer als condottiere, zal je zeggen dat Cesar
Borgia een verrader van nature was en hij niet; neen, hij was een verrader bij
vergissing, heet het dan. Het is best dat men hem opgeruimd heeft, of hij zichzelf,
zijn hele houding was ten
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dode gedoemd, zijn hele figuur, onverschillig onder welke naam. Wat heb je van al
de revolutionairen begrepen, die je zegt te bewonderen, jij die alleen het individu
Lenin ziet, het individu Trotsky, en voor beiden het persoonlik avontuur? Zich willen
verliezen, dienen, zich opofferen, bestond voor Lenin in dezelfde mate als het
onmogelik was voor Sawinkov; jij zult zeggen dat het niet waar is, omdat je tot dit
‘mysticisme’ even weinig toegang hebt als tot dat van een heilige, voor jou is Trotsky
de grote kracht, de eersterangs strijder die voor Lenin de kastanjes uit het vuur haalde,
omdat je hoogstens de strijd begrijpen kunt, en daarin weer het individuele aureool
van de held. Hoeveel romantiek, burger-heldenverering, mytologie, domheid steekt
niet in al je waardebepalingen, ook waar je onbevooroordeeld tracht te zijn? Herinner
je hoe blij je was, toen je opeens begon te begrijpen dat Robespierre misschien niet
het monster was waarvoor men hem op school uitgaf, toen je Danton begon te
bewonderen om zijn grote muil en brede schouders, en om zijn moed op de schavotkar,
toen je de sympatieke jongen Desmoulins ontdekte, die niet zoveel meer verschilde
van je banaalste helden uit feuilletons. Jaren later heb je Saint-Just ontdekt, en in
hem je oude meningen willen herzien; je hebt het enigma, de beheersing van Saint-Just
bewonderd, zijn geniale jeugd, zijn discours tegen de koning, tegen Danton, zijn
onbewogenheid en zijn trance tegenover de guillotine, en je bent hem boven Danton
gaan stellen, om geen andere reden dan omdat je Apollo nog altijd sympatieker vond
dan Vulkanus, omdat het mysterie van Saint-Just voor zo'n groot deel gevoed werd
door zijn knappejongen-schap, omdat je het zo prachtig vond dat iemand zó koel
kon zijn tegenover de vrouwen bij zoveel mogelikheden, omdat het hele kontrast
van een rigide muscadin met het gepeupel, met de bloedsfeer je verwonderde, en tot
je burgerlike fantazie sprak. Wie heb je in Saint-Just bemind? Julien Sorel misschien.
Dat hij een wetgeving op de vriendschap wilde baseren, dat hij, die geen militair
was, opeens een leger kon reorganiseren, dat
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hij zo poëties en toch zo koel en toch weer zo onverzettelik moordend kon zijn - wat
een voedsel allemaal voor dezelfde romantiese fantazie, die zich uitspreekt in deze
ene droom, dit vulgaire instinkt van de toeschouwer bij een boksmatch: als Saint-Just,
de geniale jongeman, was blijven leven, welke zou zijn botsing met die andere geniale
jongeman, Bonaparte, zijn geweest? En het werkelike mysterie komt erop neer dat
je met geen mogelikheid verklaren kunt waarom hij vier dagen lang geen vin verroerde
om zijn leven te redden, toen hij met Robespierre viel, waarom hij in die trance
verkeerde: of het algemene walging was, het verlies van een ideaal, de dood van een
vriendschap, het volslagen besef van de nutteloosheid van iedere handeling, de
terugkeer van de dichter in de man van aktie, of het wrokken van de man van aktie
die zich veroordeeld wist voor niets, die de waarde door hem vertegenwoordigd zo
stom verloren zag gaan? Je hebt je aangenaam gekitteld gevoeld door dergelijke
problemen, omdat iedere kwelling voor jou tot dat burgerlike gezelschapspelletje
teruggebracht kan worden dat menselike verdieping, psychologie genoemd wordt.
Saint-Just is mij bijna even onverschillig als Sawinkov, omdat ik hem sociologies
nauweliks interessanter vind.
Ik: - Ik begrijp dat je liever terugdenkt aan Babeuf. Maar als burgerlike avonturiers
kan je wat beters bedenken. De oude marxist die deze beschouwingen opent (ik wijs
op de Revendications), noemt tenminste Kreuger en Ford. Hij drukt zich nauwgezet
en waardig uit, die mijnheer Lefebvre, hij wijst de jeugd van heden op wat haar
bedreigt, op de verkeerde manieren van zich te ‘geven’, omdat de strijd tegen de
verveling voorbij is, hij is geletterd en haalt er zelfs Baudelaire en Rimbaud bij, maar
ik heb één frase onderstreept in zijn bezwaren tegen de huidige maatschappij: Non
seulement il faut se vendre, mais on ne trouve plus à se vendre. En om hieraan te
ontkomen, in de eerste plaats een flink realisties-revolutionaire leer, die schoon schip
maakt in alle burger-metodes van bedrog en zelfbedrog: laat mij vooral niet langer
ge-
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loven aan een manier van ‘ontsnappen’, zelfs niet in de poëzie. Mysticisme,
mystifikatie; en wat mij hier zo prettig aandoet, dat er tenminste geen sprake is van
het andere redmiddel, dat er weer bij gebracht wordt door de latere beschouwers: het
geloof.
Hij: - En toch, of je het wilt of niet, sympatiek vindt of niet, het geloof is het enige
dat men serieus zou kunnen aanvoeren tegen de realistiese konceptie, die jij immers
ook verwerpt. Hoe pijnlik, hoe jammer, dat ze geen van beide joù bevredigen! Maar
het gaat niet om jou, als je verstandje dat nu maar vatten kon! Het gaat om het
proletariaat. De enige serieuze kracht die een omwenteling van betekenis kan
realiseren, is, helaas voor jou, de massa, dus het proletariaat. Nieuw bedrog, nieuwe
symbolen, nieuwe religie, zeg je...
Ik: - Nieuwe politie vooral.
Hij: - Nieuwe wetten en dwang, en dus, omdat je feitelik noch tot ons kan toetreden,
noch werkelik terugkeren tot de burgerij waar je een misvormd, tegendraads, en toch
onherstelbaar produkt van bent, behoor je tot de enkelen die tussen twee legers het
eerst zullen worden gekraakt. Tenzij je toch partij kiest, op het laatste ogenblik.
Ik: - Of weet te verdwijnen, naar die enkele plekken van de aardbol waar deze
strijd zich nog niet kenbaar maakt. Ik zei vroeger: Tahiti, ik zeg nu: Perzië. Ik zal
morgen Basoetoland zeggen, misschien, Celebes of Nieuw-Guinea.
Hij: - De vraag is alleen of je er ooit komt. Als je niet weg kon, en wist dat een
afzijdigheid hier gelijk stond met een doodvonnis, zou je de konsekwentie aanvaarden
van...
Ik: - Men kan ook zelfmoord plegen. De werkelike realistiese zin voor mensen als
ik, lijkt mij om voorgoed aan te nemen dat je leven niets waard is, en dat het vroeger
of later dus op hetzelfde neerkomt. Het is moeilijk misschien; men is laf, natuurlijk,
maar ook zo vervloekt nieuwsgierig om te blijven zien wat er gebeurt, zolang het
maar even kan. Maar toch, ondoenlik is het niet, als de omstandigheden een beetje
meewerken vooral.
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Hij: - Maar als je partij koos?
Ik: - Je zei het zoëven zelf: het zou nogmaals van uiterlike omstandigheden kunnen
afhangen, waar ik nu geen idee van heb. Waar staat je vrouw, je moeder, waar staan
je vrienden in zo'n geval? Als ik alleen op mijn verstand lette, zou ik de minst
onterende kant kiezen en het objektieve gelijk. Zolang de nieuwe politie nog niet
almachtig was, zou ik er een soort eer in kunnen stellen om te vechten tegen wat nòg
de politie is. Maar ik zou mij verre moeten houden van revolutionaire specimina als
die twede beschouwer daar (ik wijs weer op de Revendications), het mijnheertje
Nizan. Niets is ellendiger dan de vervoerde taal van zo'n jong sergeantje van de
revolutie, trots op zijn galons; niets had, bij een gering verschil van omstandigheden,
een zo overtuigde diender opgeleverd van iedere anti-revolutionaire groep, katoliek,
fascisties, royalisties, wat je maar wilt, dan deze zelfde ambitieuze botheid. Het
ongeluk zou mij blijven vervolgen, want denk je eens in, als ik partij koos en het
zover had gebracht, dat ik met het ideaal verzoend was, dan liep ik nog voortdurend
gevaar om gedegouteerd te worden door de... individualiteit van de dienaren van dat
ideaal.
Hij: - Je schijnt werkelik te zijn wat je van Drieu zei: een ‘grijsaard van de jeugd’.
Ik: - Voortreffelike term, in deze beschouwingen gebruikt door de heer Philippe
Lamour. Een metodiese geest, trouwens: het individualisme dateert volgens hem van
het romeinse recht; zulke dingen troosten je over de onmetodiese stommiteiten die
je hier en daar kunt hebben beweerd. Daar is in dit hele pak beschouwingen maar
één man, die zich uitspreekt op een manier, waarin ik weer iets menseliks herkennen
had, een mijnheer Thierry Maulnier.
Hij: - Van de Action française, als ik mij niet vergis. Ha, burger! wat val je weer
door de mand. Gelukkig dat deze man het fascisme nog wantrouwt, anders kon je
meteen naar Mussolini gaan. Maar het marxisme lijkt hem niet alleen geen redding,
maar een gevaar.
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Ik: - Wat in de huidige maatschappij de mens tyranniseert, zal hem in de volgende
nog meer tyranniseren, en geen enkele revolutionaire teorie, zegt hij, heeft hier
aandacht aan besteed. Het lijkt mij boeiend om te horen wat je hiertegen inbrengt.
De machine is niet bestreden, maar opgenomen, met een ereplaats, in de komende
maatschappij: om de machine nog te beheersen zal de mens van zichzelf een machine
maken, maar hij doet het met trots, en hij noemt dàt ‘de menselike waardigheid’! Er
is één ding gewonnen (ik sla de bladzij op): la classe laborieuse étant théoriquement
au pouvoir, toute hypocrisie disparaît, et c'est ouvertement qu'on réclame le sacrifice
de l'homme à la collectivité, de l'âme au rendement technique; en het wordt meer
dan ooit: l'individu-outil asservi au technicienroi. Je ziet, ik heb er dikke strepen
onder gezet. Je zult verderop geen strepen meer vinden, als de filosofen komen en
de heren die zich weer wapenen met het geloof. Maar hieronder staat mijn laatste
streep: En face des exigences fondamentales de l'homme, collectivisme et capitalisme
sont identiques. En het uitroepteken ernaast is positief, staat voor een applaus.
Hij: - Zo doet men, bij gebrek aan dokumentatie!
Ik: - Het vereist geen dokumentatie om van enkele gevoelswaarheden zeker te
zijn. Iemand als D.H. Lawrence hoefde niet de verzamelde werken van Marx en
Lenin te bestuderen om te kunnen schrijven:
Hard, hard on the Earth the machines are rolling,
But through some hearts they will never roll.
Hij: - Natuurlik. Menselik, het individu, de vrije mens. Ook als je gelijk had, en
deze heren gelijk hadden - op politieke overtuigingen wil ik niet eens letten, - dan
nòg is dit toekomstmuziek. Ik zou je eigenlik moeten spreken van het histories
relativisme, als het enige standpunt waarop jij je stellen kunt, wanneer wat jij mijn
geloof noemt mij niet weerhield. De mens, zoals jij hem ziet, krijgt misschien recht
van spreken over drie eeuwen, als de nood niet meer aan de man is, maar het werkelik
walgelike begint als men aan dergelijke profetieën toe is. Als men van
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neo-burgers en neo-individualisten spreekt, kan ik alleen de schouders ophalen.
Waarom geen neo-kristenen? Want als men voor de massa niet meer
zuiver-sociologies denkt, komt men met de groctste waarschijnlikheid bij een nieuwe
godsdienst terecht. Het blijft: deze wereld of de volgende, vergeet dat niet. Niet voor
jou, maar voor de zoveelste maal: van jou is geen sprake, jij telt niet mee. Versta je
wat ik bedoel, als ik zeg: jij telt niet mee? Verdedig je aristokratiese waarden, en de
hoogste individuele uitingen van de mens, maar begrijp dan dat je op je onbewoond
eilandje leeft, ook vóórdat je er in werkelikheid bent heengegaan. Stel je hoogste
waardigheid in het alleen-zijn, of met enkele anderen zijn, en ieder onder elkaar weer
alleen, maar houd dan op je bezorgd te maken over wat buiten je om gebeurt. Denk
sociologies, of stel je op het relativisties-histories standpunt, zonder te letten op je
eigen huidje, en zie naar de beschavingen die komen en gaan... In dit ene korte leven,
zolang je niet meevecht, tel je niet mee. Als ik je dàt heb doen begrijpen, is dit gesprek
niet voor niets geweest. Je gelooft dat het leven kort is, dat het maar voor ééns is,
maar je wilt met de aristokratiese waarden spelen die jij niet uitgevonden hebt, en
tot dit spel in staat worden gesteld door het brood dat anderen voor je verdienen en
hebben verdiend. Het is het beste dat je een plek grond vindt waar je geen last hebben
kunt van honger en koû, waar je geen kleren nodig hebt en je met vruchten voeden
kunt, en vergeet dan niet om je Stendhal mee te nemen en te kijken of je hem daar
na een afzondering van een paar jaar, nog met even veel smaak leest als nu.
Ik: - Je bedreigt me met het ergste wat je vinden kunt! Maar als ik dat kon, sprak
ik nu niet met jou, zou ik me ook nu niet interesseren in het kommunisme.
Hij: - Ja, waarom interesseer je je eigenlijk? Dàt lijkt mij het probleem.
Ik: - Hoe vreemd het je ook lijkt: ik interesseer mij minder voor het kommunisme,
misschien, dan het kommunisme zich voor mij. Want als de werkelike strijd daar
is...
Hij: - Zal je kiezen, of er zal voor je gekozen worden,
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waar je staat. Als je werkelik niet héél nieuwsgierig bent, kies dan maar de éne
definitieve vlucht die mogelik is, die je zoëven zelf aangaf: ruim jezelf op, voordat
een ander het doet. Het is tenslotte misschien nog het beste, in jouw geval.
Hij staat op en reikt mij de hand.
Terwijl hij weggaat, terwijl zijn brede mens mij een rug laat zien die bij iedere
stap versmalt, voel ik mijn smalle mens krachtig in mij zwellen, zich boven mij uit
wringen bij dat idee van een eigen beslissing door zelfmoord. ‘Het kàn soms zo
gemakkelik zijn’... De zon schijnt op het smalle kerkje, alsof het volop zomer was;
op de grijze muur staat Vive les Soviètes, maar ieder gezicht dat voorbij komt heeft
de provinciale rust die er nog aan herinnert dat het Franse volk eens een verdiende
reputatie van vriendelikheid had. ‘Hoû je kalm, tot men voor je gekozen heeft.’ Men:
de politici - mensen met gezichten als Hitler, als Herriot, met gezichten als niemand.
Maar in ditzelfde ogenblik moeten er Perzen rondlopen met lange baarden, oude
Perzen die in de schaduw, tegenover een felbeschenen plein, hun opvatting over
leven en dood zouden kunnen geven, niet zo èrg verschillend misschien van die van
Hafiz of van Khayyám. Daar zijn ook de gemoderniseerde Perzen die vliegmachines
in hun gedichten hebben gebracht, maar de bodem moet daar dezelfde gebleven zijn,
de rozen ook, en niets bederft de poëzie van name als Sjiraz, Astrabad, Isfahan.
Ik heb de indruk dat alles onopgelost is gebleven, maar dat ik niet hier afwachten
zal, wat met mijn éne leven gebeurt. Ik weet vooruit dat die oude Perzen mij
gemeenplaatsen zullen verkondigen, even erg als die ik in Europa horen kan; die mij
alleen nieuw zullen schijnen als kontrast met wat ik hier te veel gehoord heb. Is het
reizen ooit iets anders, het wonen ‘elders’ ook, dan een ontsnappen aan
gemeenplaatsen? Maar dit probleem is door een ander verdrongen, omdat het andere
nu dreigender is; het gaat om het vinden van een mogelike atmosfeer.
E. DU PERRON
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Vier Gedichten van Edgar Allan Poe
De Slaapster
Te middernacht, in Junimaand,
In 't mild, geheimvol schijnsel staand,
Verneem ik, hoe een zweem van doom
Dauwt om de gulden manezoom,
En, wijd verpareld, zacht en teer
Afzijgend, op de bergtop neer,
Van daar, met stage droppelval,
Zoetluidend vloeit in 't aardsche dal.
De rosmarijn, op 't graf in droom,
De lelie op de stille stroom,
De bouwval, domlend, grauw en loom....
Hoe ligt al 't schoone neergevleid!
Zie! zwijmend als de Lethe, breidt
Het meer zich onder 't nevelkleed
In 't wonder dier vergetelheid
Wier slaap van geen ontwaken weet.
Zijt gij, o vrouwe, hier niet bang?
Gij droomt wel innig, stil en lang!
Veel zeeën ver schijnt gij gekomen,
Vreemd aan dees tuin vol donkre boomen!
Hoe bleek zijt gij! Hoe schoon uw dracht!
Hoe rijk uw sombre lokkenpracht!
Hoe plechtig deze wondre nacht!
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De vrouwe slaapt! O, weze 't zacht!
Zoo diep van vree als lang van duur!
Neem God omhoog haar veilig aan!
- Is nauwer woon haar dra bereid,
En droever bed haar toegespreid,
O, moog zij 't oog daar nimmer slaan
Op geesten, die in 't heilloos uur
Wel grijsgesluierd langs haar gaan!
Mijn liefste slaapt! O, wees die rust,
Zoo lang van duur, ook onbewust!
Niet wetend, hoe 't gewormt haar kust!
- Ginds, ver in 't oud en duister woud
Wordt zij aan graf en grond betrouwd Zal weer 't gekroonde floers, dat rouwt
Op zooveel dooden, flakrend waaien
Wanneer die duistre deuren draaien Die deuren, waar zij eens als kind
Naar wierp, in angst, met stukken grind,
En dacht: zij hoorde duidlijk 't klagen
Van wie daar binnen roerloos lagen.
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Annabel Lee
Het was eenmaal, ver in een koninkrijk
Aan de bruisende zee nabij,
Dat een meisje daar woonde, geen ander gelijk,
In vroeg bloeiend levensgetij;
Niets bestond voor haar op het wereldrond
Dan haar liefde en de liefde van mij.
Wij waren kinderen daar, wij twee,
In dat land, aan de zee nabij,
Maar wij minden met meer dan ooit liefde heet,
Zoo verheven en wild en vrij;
Deze liefde benijdden de zwevende serafs
Der hemelen haar en mij.
En dit was de reden dat, lang geleden,
In dat land, aan de zee nabij,
Een verkillende wind, uit een wolk gegleden,
Haar wegnam van mijn zij;
Daarom kwam toen haar eedle verwant
En droeg haar ver van mij,
En sloot haar op in een altaarschrijn
Aan de bruisende zee nabij.
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Geen engel kon meer gelukkig zijn:
Ze benijdden haar en mij;
Ja, dit was de reden, zoo weet iedereen
In dat land, aan de zee nabij,
Dat een ijzige wind uit een wolk verscheen
En haar wegnam van mijn zij.
Maar sterker die liefde, waar wij mee minden,
Dan van anderen, ouder dan wij,
Van vreemden, veel wijzer dan wij,
Want noch englen die dalen uit hemelsche winden
Noch de duivlen van 't vloedgetij
Misleiden mij over haar voortbestaan
Of scheiden haar ziel van mij.
Want nooit licht meer de maan over d'oceaan
Of ze brengt haar droomen aan mij;
Nooit kan ik meer 't oog naar de sterren slaan
Of haar blik voel ik diep in mij;
En zoo, nachten lang, onder 't brandinggeluid,
Lig ik neer naast mijn liefste, voor eeuwig mijn bruid,
In haar tombe aan de zee nabij Aan de bruisende zee nabij.
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De Worm Veroveraar
Zie! 't Is een droomfeestnacht
Na zooveel jaren vol verdriet!
Een englendrom, in sluierdracht
Gedaald van 't hoogst gebied,
Zit neder, waar ze een schouwtooneel
Van hoop en vreeze ziet;
Met grillig, vaag en woest gespeel
Blaast immer 't sferenlied.
Narren, als boden van God vermomd,
Preevlen met laf gepraat Een oploop die gaat en komt Slechts poppen, alleen tot een daad in staat
Bij bevelen van die schimmen-mimieken
Die de troepen verdeelen in regelmaat,
Waartusschen 't geflapper der condorwieken
De jammer verraadt.
Nooit, voorwaar, wordt uit het gekweld gemoed
Dit bont gebeuren gewischt,
Met zijn Spook, nagesneld van een schaar, die verwoed
Weer deinst, als de toeleg mist In een krijg, die eentonig zijn ronde trekt,
Immer onbeslist En wat waanzin, wellust en zonde wekt,
Waar de walging door kookt en gist.
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Doch zie! Alsof die schaduwkrocht
In 't schouwspel wezens broedt!
Zoo kruipt en wringt zich een rood gedrocht
Voort naar de narrenstoet!
Het kronkelt! Het knelt om hun stervenskramp!
Het zwelt, met hun moord gevoed!
Serafijnen snikken in helsche damp,
Roofdierklauwen druipen van bloed.
Uit is 't licht!... Met geklaag en gekerm,
Langs elke vaag-stuipende vorm,
Als een rouwfloers omlaag, komt het scherm
Geploft, op de vlaag van een storm.
De englen rijzen, ontsluierd, beschaamd,
Bleek-ontsteld van de mare, die meldt
Dat het zinnespel ‘Mensch’ is genaamd,
Met ‘Veroveraar Worm’ als de Held.
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Het betooverde Paleis
Diep in 't weligst onzer dalen,
Door goed englenvolk bewoond,
Stond eertijds 't paleis te pralen:
't Hief zijn kruin, met licht gekroond
Uit vorst Mijmring's rijksdomeinen
Fier in 't blauw; Nergens wiekten serafijnen
Over even schoon gebouw.
Vreugdbanieren, gloeiend gouden,
Golfden vrijelijk wijd en zijd;
- Dit was alles in dien ouden
Lang voorbijen tijd En ieder zefier, die kwam dansen
In 't gezegend oord
Over de pluim-gedoste schansen,
Dreef zomergeur gevleugeld voort.
Zwervers, op hun reizen, zagen
Door 's paleizen vensterpaar
Geesten, zwevend voortgedragen,
Licht, naar welgestemde snaar,
Om de troon van wie - geboren
Uit purper en goud In grootheid, naar zijn staats behooren,
Daar hoog als koning werd aanschouwd.
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In paarlen en robijnen bogen
Blonk de volschoone poort,
Waardoor, uitbundig toegevlogen,
Kwam juichen, immer voort,
Een koor van echo's, - die bezongen
Bij beurt en keer,
Met liedren, uit het hart ontsprongen,
De deugd en wijsheid van hun heer.
Doch door in rouw gedoste boozen
Werd 's vorsten trotsch paleis belaagd.
Ach, nimmer mag de kim weer blozen
Voor hem, die thans gevangen klaagt.
Wat ver in 't rond uit zijn trezoren
Aan luister blonk,
Werd oud verhaal, dat, haast verloren,
In 't eeuwig duister zonk.
En reizigers, die nu hun tochten
Soms wenden langs 't gevloekte dal,
Zien door de vensters droomgedrochten
Bij bloedig licht en woeste schal;
Wijl, als een vloed van spattend water
Door de grauwe poort
Een bende breekt, en met geschater
Nog lacht, in haat gesmoord.

HENDRIK DE VRIES
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De Verantwoordelijkheid van de Kunstenaar
Vóór menselijke wezens ‘spraken’, en aldus door konvencionele en tradicionele
‘tekens’, welke iets ‘betekenen’ - dus op de wijze van het verstand - elkander iets te
‘verstaan’ gaven, zullen zij op minder nauwkeurige, maar des te vollediger, immers
ongesplitste, wijze hun zielstaat in behoefte aan uiting en mededeling hebben
geopenbaard door die te ‘verbeelden’ in standen en bewegingen, in geluiden en
bootsingen. Aldus deden allen, gelijk alle vinken slaan, en zo 't zijn mocht dat
rotstekeningen en andere vondsten van zodanige wezens herkomstig zijn, doen wij
verkeerd deze als ‘kunstwerken’ aan te zien. En hetzelfde geldt voor vrijwel al
datgene, wat wij ‘volkskunst’ noemen. Het is de ‘taal’ van wier zielen aan
verstandelijke differenciacie nog niet toe zijn, het zijn hiëroglyphen, die nog beeld,
nog niet ‘teken’ zijn. En daar zij de zielestaat van het ogenblik in zijn geheel, zó als
die dan is, openbaren, daar zij noch transponeren, noch uitscheiden, derhalve niets
versluieren noch weglaten, zijn zij in hun naakte volledigheid vaak, ja bijna steeds,
wat wij, beschaamden en beschroomden, obsceen achten. Want sinds het
differencierend verstand, en zijn minister de taal, ons heeft in staat gesteld uit ons
innerlijk-van-het-ogenblik een keuze te doen, hebben wij geleerd (of ons ingebeeld?
maar dat is hetzelfde), dat het nuttig is ons zó te uiten, dat wij tevens verzwijgen. En
wel óf ‘nuttig’ voor onszelf, daar wij aldus vermogen te liegen en te huichelen, óf
maatschappelijk nuttig, daar wij aldus in staat zijn onze uitingen te zuiveren van wat
den vernemer ten detrimente van hem of derden zou kunnen impressioneren. Daar
ieder maatschappelijk-nuttig vermogen aan zijn drager de eis van aanwending
maatschappelijk stelt (‘Gij kunt ons helpen, dus help ons!’), beduidt dit een verbod
om te spreken van datgene, of datgene te zeggen, wat, of waarover, te horen niet
‘goed’ is. (Hierbij akcepteer ik dan, om niet op zij-
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wegen te geraken, de moraal van enige tijd en plaats als onbetwiste autoriteit, en
neem dus volstrekte eenstemmigheid aan over de vraag of en waarom zekere dingen,
en welke, beter ongezegd en onvermeld blijven). Dit legt een zeer zware discipline
op aan de menselijke geest, die tot uiting en getuigen sterk geneigd is; een discipline
waartoe zonder meer slechts de sluwste baatzucht en de offervaardigste liefde in
staat stellen, maar welke voor de doodgewone sterveling ondragelijk ware, als niet
generacies van verstandelijk differencierende oefening veel van zijn innerlijk beleven
uit zijn eigen gezichtskring hadden weggeduwd, en hemzelf bevreesd en beschaamd
hadden gemaakt voor wat hem uit dit duister van het eigen ik soms toeknikt.
Zo werd de wereld door 't kiezende verstand fatsoenlijk, verdwenen onkuise
afgodsbeelden en riten, om nog slechts stumperig te loeren uit wat stoute (en zich
hun stoutheid bewuste) kinderen op schuttingen knoeien. Ik neem aan, dat dit goed
is (behalve het bedrijf van die schooiertjes dan).
Edoch, het verstand, het differencierende en kiezende, kan niet beelden noch
uitbeelden. Want het censureert, het maakt hiaten, en het neemt het overblijvende
uiteen om het te herschikken, het analyseert. Het behoeft daarom ‘tekens’, die
konvencioneel en tradicioneel iets ‘betekenen’; het kan, zeker, deze tekens op velerlei
wijze kombineren en permuteren - een moeizame arbeid, waarbij alras velen niet
meer meedoen! -; het kan zijn tekenmateriaal verfijnen en in facetten slijpen; maar
anders dan middellijk, immers door het aldus gegeven materiaal, vermag het zich
niet te uiten. Nimmer herwinnen zijn tekens, de - zij 't vage - volledigheid van
onmiddellijk simbool, van het ‘beeld’. Uiteraard niet: juist de kiezende en kuisende
vernietiging van het volledig-onmiddellijke beeld, en het verlenen, daarvoor in de
plaats, zijner ‘betekenis’-volle ‘bemiddeling’ is zijn meest wezenlijke funkcie.
In een door 't verstand verfijnde en gekuiste wereld, waarin de gewone mens zich
niet meer uit in standen en
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bewegingen, in geluiden en bootsingen, geen zielestaten ‘verbeeldt’ (hij zal zich wel
wachten), doch te ‘verstaan’ geeft wat hij kwijt wil zijn, en weet wat hij zegt, zijn
(weinige) òngewone, ja hoogst singuliere lieden, onverbeterlijke atavisten, die aan
de bemiddeling des verstands niet genoeg hebben; die meer, of iets anders, hebben
te zeggen dan zij op deze wijze kwijt kunnen; wier zielestaat volledige en
onmiddellijke uiting behoeft; die niet kunnen spreken in ‘vertolkende’ tekens, doch
slechts in rechtstreekse beelden van ziel tot ziel zonder bemiddeling van het verstand.
De meesten hunner kunnen ook dit niet, daar hun niet tevens een der weinige
technieken tot beelding gegeven is. Dezulken behoren tot de rampzaligste der
stervelingen; zij worden dronkaards en predikers, spelers en opruiers, verbetenen en
hysterici; zij zijn de ‘artistieke naturen’, en tekenen poppetjes. Enkelen echter zijn
er onder hen, die hun zielestaten niet alleen ‘verbeelden’ moèten, maar ook kùnnen.
En die dan ook, met koppig opzet, zich aldus uiten. Dezen zijn de kunstenaars. Hun
wezen is niet, dat zij zich uiten in beelden (dat doet ook de gewone primitieve mens),
maar dat zij aldus doen in voor hen noodzakelijke én welbewuste, opzettelijke,
afwijking vàn, opposicie tégen, het fragmentariese, differencierende, analyserende,
middellijke verkeer door tekens.
Het is duidelijk, dat de kunstenaar maatschappelijk gevaarlijk is. Want de
middellijke taal der tekens kan kiezen en kuisen (daar is hij voor), maar de
onmiddellijke verbeelding van een zielestaat is uiteraard (als 't geen humbug is)
volledig en ongekuist. Kunst is in aard en wezen niet slechts amoreel (gelijk de
verbeeldingen der primitieven), maar stellig immoreel. Met de verderfelijkheid zal
't nu wel altijd zó'n vaart niet lopen. Immers ook de kunstenaar is de zoon van vele
verstandelijk gepurifieerde voorgeslachten, en niet zijn ziel, maar zijn uitingswijze,
is anders dan die zijner tijdgenoten. Als hij niet door een toevallige samenloop van
omstandigheden bovendien een ‘slecht’ mens is, dan zijn in hem door de discipline
der generacies dezelfde dingen weggeduwd in het duister (of
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omgezet tot wat het licht mag zien), als bij zijn medemensen. Maar met dat al, zijn
zielestaten, hoezeer wellicht door de eeuwen beschaafd, komen naakt en volledig
aan 't licht, zó als ze zijn; en van die naaktheid nemen hun medemensen niet
middellijk, door tekens, kennis, neen des kunstenaars naakte zielebeeld dringt zich
rechtstreeks aan en in de zielen van... 't publiek. Hier komt nog veel bedenkelijks
bij, want hoezeer ook des kunstenaars ziel door de eeuwen ‘beschaafd’ mag zijn, dit
is slechts een passieve disciplinering, die zich wel in zijn tijdgenoten, maar niet in
hem, aktief voortzet en ontwikkelt: zijn medemensen arbeiden voort aan hun ziel
door verstandelijk-eliminerende differenciacie, hij echter zoekt slechts
beeldend-integrerende uiting. En dan: het is niet helemaal waar, dat de kunstenaar
zoon is van juist hetzelfde voorgeslacht als zijn tijdgenoten, want hij voelt zijn ziel
verwant aan eeuwen-lange rijen van kunstenaars die vóór hem leefden, en in wie
telkens, ook toen al, en toen, en weer, de kuisende kracht van het verstand haperde,
gelijk die hapert in hem. En bovendien, juist in die ogenblikken dringt zijn zielestaat
het meest tot uiting, waarin de heftigheid der emocies verborgens loswoelt. Voor de
kunstenaars van vandaag en morgen komt bij dit alles nog iets heel ergs: de moderne
zielkunde heeft al te veel verborgens belicht, en aldus aan Abram de mogelijkheid
ontnomen, van niet te weten, waar hij zijn mosterd haalt. Wellicht zal dit nog eens
het einde der kunst betekenen, maar voorshands heeft het in de verbeeldingen van
des kunstenaars zielestaten veel schaduwpartijen... gerestaureerd.
De kunstenaar is dus heden meer dan ooit een maatschappelijk gevaar, en ‘men’
kan hem de eis stellen, dat hij zich daarvan rekenschap geve, en er rekening mede
houde. Aan die eis zal hij echter niet voldoen, altans niet aan de twede. Want dat kan
hij niet. Tenzij dan door op te houden kunstenaar te zijn. Immers het is het wezen,
de definicie, van de kunstenaar, dat hij zich uit door (uiteraard integrale) verbeelding
van zijn zielestaat, en niet door eliminerende, differencierende, tekentaal. Geen be-
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roep op maatschappelijke verantwoordelijkheid kan den blinde bewegen om
(asjeblieft! al is 't maar eventjes) te kijken; noch ook den kunstenaar om zich anders
te uiten, dan op zijn wijze. Hij kan niet ànders, omdat hij kunstenaar is, en hij kan
niet zwijgen zonder op te houden kunstenaar te zijn. Immers het kunstwerk dat niet
is publiek gemaakt, is nog geen kunstwerk: het kunstwerk is geen ding op zichzelf,
en evenmin iets voor de kunstenaar: het is iets van de kunstenaar voor anderen, het
is een relacie tussen kunstenaar en publiek, een uiting. En een uiting die, voorzoveel
van de kunstenaar afhangt, noch anderszijn noch niet-zijn kan.
Dit is niet zo omdat de kunst ‘eerbied verdient’ (wie maakt dat uit?), maar omdat
het zo is. 's Kunstenaars medemensen kunnen dan ook niet tegen hem en zijn kunst
beschermd worden door een beroep op zijn verantwoordelijkheid (tenzij dit beroep
inhoudt dat hij harakiri plege, zichzelf uitroeie), doch alleen door aktief zelfverweer:
de kunstenaar kan wel is waar niet zwijgen, maar hij kan worden gesmoord.
Tegen de gevaren der kunst (van alle kunst) is dus slechts één kruid gewassen:
een niets ontziende censuur. Dit wapen, en dit alleen, zal gehanteerd moeten worden
door wie het publiek moreel beschermen wil.
Men kan natuurlijk ook meer geven om kunst dan om der mensen morele welzijn.
Dit echter is een waardeoordeel, en waarde is niet anders dan de verhouding van een
ding tot een gemoed; waarde is een objekt van belijdenis, niet van betoog, zelfs niet
van sermoen.
JAAP VAN GELDEREN
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Hovelingen
In 't pronksalon dicht bij de deuren
Van het doorluchtig kabinet
Staan wij gereed voor elk gebeuren,
Bij nacht en ontij, uit den treure,
Als voorwerp bij de hand gezet.
Wij zijn de spreien en de kanten
Om vorst'lijk naakt, en is er vuil
Te schelden iemand: de trawanten
Vertoonen zich bleek aan het land en
Het land merkt weinig van dien ruil.
Bij felste zin'lijke vertoonen
Eischt men ons bijzijn onbedeeld,
Om onze manbaarheid te hoonen, Of in éen adem te beloonen,
Als 't nieuw reeds lokt en 't oud verveelt.
Om weer eens sluizen door te jagen,
Al is het slet of markiezin Eén half jaar hoog, dan weggedragen
Door naamloos golven: - die 't ons vragen
Verwijten óns hun stompen zin.
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Sluizen der gunst: ook wíj ontkomen
Niet aan hun stuwing, want een troost
Wordt ons geboden in de droomen
Van een die naar haar val gaat stroomen
En nog op 't duiz'lig punt verpoost.
Daar slaat de blinde etikette
Betoov'rend om in haar boudoir,
Verlost, ontremd, en de aigrette
Betastend gaan wij ons verzetten
Bij 't geuren van 't versmade haar. Maar eens in talloos wank'le jaren
Zijn wij de hoog-herboren zoon;
Wij zien in dagen niet elkaar en
Tot wij zinkend verder varen
Strekt ons het hermelijn tot woon;
Altijd veracht en aangewreven,
Bedekken onze wapensmet
Dan nieuwe velden, en 't gedreven
Goud, der schemerlamp omschreven,
Beschaduwt ons in 't vorst'lijk bed!

S. VESTDIJK
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De Verleider
Maar zong hij dan zoo schuldig? 'k Weet niet meer
Wat mij het laagst verworpene deed voelen
In dat bekoorlijk lied, die eene keer
Bij zee. Bij 't langzaam naad'rend waterwoelen
Zong hij, misschien wel zonder veel bedoelen,
Van oompje, van het bal, van meisje en heer,
Maar met een tóon, alsof hij daarmee koelen
Kon de nieuwste wellusten, vaag begeerd.
Mijn vader kwam en sneed de vriendschap af.
Waarom? Trok de bekoring mij in de oogen
En werd dat lied zoo uit zich zélf tot straf?
Of hoe was anders het verschil gewogen
Van woorden, die hij arg'loos verder gaf,
Met woorden, die geen kind'ren droomen mogen?

S. VESTDIJK
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De Kermismeid
Zij buigt zich achterover, tast haar kuiten
Met lang-gespitste vingers af, spreidt dan
De slanke beenen met de knie naar buiten
En als een rups die zich op blaad'ren spant
Kleeft zij op 't groene kleed, glad, bont en stuitend
Van uiteengerukte naaktheid. - Haar hand
Duwt even op dan, - beenen gaan zich sluiten, En rood en vloekend treedt zij naar den kant!
Gapende jongens langs 't gerafeld koord
Volgen haar met hun blik en blijven wachten, Zij voelden als een slag 't bedwelmend woord, Gaan dan gehaast naar school, en droomen voort:
Van vrouwen, die tot moll'gen kindermoord
Haar lichaam in die zelfde kronkels brachten.

S. VESTDIJK
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Narcissus.
De avondwind schudt blaad'ren droog, er stroomen
Rimp'lingen, visschen over 't zand voorbij,
Maar altijd weer maakt mijn gelaat zich vrij
En kan nog uit een steenworp bovenkomen.
Veranderlijk, en toch de eeuw'ge eene
Bezegeling van spiegelavonturen,
Is deze glimlach zelfs niet weg te weenen
Door ontrouw water of betraander turen. 't Werd nacht, geen bleek gelaat staart meer omhoog,
Hoe ik ook buk en zoek: ik ben verdwenen.
Gevaarlijk krul 'k mij om, - daar vangt mijn oog
Een laatsten schemer op mijn eigen beenen,
Gehurkt, en hunk'rend in hun teed'ren boog.

S. VESTDIJK
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Dr. Dumay verliest...
Vijfde hoofdstuk
Als Lucas over trouwen begon, werd Karin altijd erg zenuwachtig. Zij wilde niet
met hem trouwen, maar zij was reeds te ver gegaan, om hem dat nog aan zijn verstand
te kunnen brengen; daarom ging zij nu al maanden met hem naar bals en bioscopen
zonder dat er een beslissing viel. Dansen en naar een film kijken bleef prettig; maar
een groot deel van het pleizier werd bedorven door het vooruitzicht op Lucas'
aandringen na afloop. Hij wilde weten, waar hij aan toe was, zei hij dan. Was hij
eenmaal op het trouwen gekomen, dan was hij er niet meer van af te brengen. Soms
zanikte hij een half uur achter elkaar; vaak werd hij nijdig en vloekte, zoodat zij de
grootste moeite had, hem weer kalm te krijgen. Eens was hij weggeloopen en had
geschreeuwd dat hij nooit meer iets met haar te maken wilde hebben. Zij had zich
toen toch wel ellendig gevoeld, al was zij blij geweest, dat zij van hem af was; maar
den volgenden dag al kwam er een expressebrief van hem op kantoor, om het weer
bij te leggen; ingesloten waren twee toegangskaarten voor een bal masqué, en hij
schreef, dat hij Zaterdag zou komen hooren, of die twee kaarten door twee gelukkige
menschen zouden worden gebruikt. Toen had zij weer niet kunnen weigeren; zoo
was er geen einde te zien. Lucas had alles voor haar over; hij maakte veel onkosten
voor haar, hoewel hij zelf niet erg van feesten hield. Hij had eerst wel gedaan alsof;
maar dat was in het begin geweest, toen alles anders leek. Toen was het alsof hij
niets liever uitvoerde dan dansen, naar de bioscoop gaan, dansen, naar de bioscoop
gaan; en dan elkaar lang in de oogen zien, elkaar over het haar streelen, gekke dingen
zeggen, in het donker loopen, dicht tegen elkaar aan. Dat was in het begin... Het
scheen haar nu, dat hij er toen ook anders uit had gezien en zich
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anders gedragen had. Zeker had hij toen ook wel eens over trouwen gesproken, maar
dan zoo, dat zij het zelf wel pleizierig had gevonden; toen zanikte hij niet, het hoorde
erbij, er werden ook geen datums genoemd, zooals nu; trouwen had een mooien
klank gehad... Alles was veranderd, toen zij hem zijn zin had gegeven; toen het
eenmaal gebeurd was, gebeurde het natuurlijk geregeld. Het had haar eerst wel wat
bezwaard; zij had bijvoorbeeld gedacht, dat haar moeder dadelijk aan haar zien zou,
dat er iets niet in den haak was; maar haar moeder had juist dien avond ergen slaap
gehad en om de minuut gegeeuwd. Lucas had haar verder gerustgesteld; zij waren
moderne menschen, had hij gezegd, en het was onnatuurlijk, zooals het vroeger ging.
Hij had ook een boekje voor haar meegebracht, geschreven door een vrouw met
bloemen in het haar; het portret stond op den omslag, en Lucas zei, dat die vrouw
dokter was en er dus alles van wist; zij had maar één hoofdstuk van het boekje gelezen
en het toen in een la gelegd, die op slot kon. Nu was alles veranderd: Lucas wilde
niet meer zoo grif met haar uit als vroeger; van een toevallige ontmoeting had hij
gebruik gemaakt, om met haar moeder in kennis te raken; sedert dien tijd kwam hij
dikwijls aan, als hij in de stad was; dan praatte hij ernstig met haar moeder over zijn
zaken en zijn goede vooruitzichten, maakte het zich gemakkelijk en deed, alsof alles
tusschen hen in kannen en kruiken was. Zoo nu en dan wilde hij weer met haar alleen
zijn; maar ook dan was het anders dan vroeger; hij was haastig en ruw en wilde soms
gemeene dingen. Als zij uit wilde, had hij bijna nooit lust; hij hing liever thuis in een
stoel en praatte aan één stuk door. Tot zij weer eens ruzie hadden; om het goed te
maken, stemde hij dan in alles toe... Eén ding was ten minste gelukkig: dat zij niet
in dezelfde stad woonden. Er was even kans geweest, dat Lucas voor zijn zaak zou
moeten verhuizen, maar er was niets van gekomen. Nu lag er drie kwartier sporen
tusschen hen in; meestal kwam Lucas over, maar soms ging zij naar hem toe; dat
was het ergste, want sedert Lucas' ouders van het geval afwisten,
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wilde hij, dat zij geregeld een paar uur met hem bij die oude menschen zou zitten.
Zij zaten dan in een salon vol familieportretten; Lucas en zijn vader spraken over de
zaak; zijn moeder begon dan meestal, net als Lucas, over trouwen. Hun stemmen
leken niets op elkaar; alleen als zij op trouwen kwamen, hadden zij precies dezelfde
manier van praten over zich:
‘Je moet altijd aan de toekomst denken!’
‘Als de zaken er naar staan, is er geen reden, om nog te wachten. Een ongetrouwd
man is een last voor zichzelf en anderen.’
Dan praatte zij ook maar mee. Eerst had zij daarbij in zichzelf gezegd: ‘Ik doe het,
omdat ik nog niet weet hoe of wat.’ Tegenwoordig wist zij zeker: ‘Ik praat maar mee,
want ik trouw nooit, nooit, nooit met Lucas, voor geen millioen!...’ En toen zij het
hem openlijk gezegd had, was hij woedend weggeloopen, maar den volgenden dag
waren die kaarten er voor het bal masqué! Even had zij toen nog geprobeerd, iets in
het midden te brengen: ‘Lucas, je moet niet boos op me zijn, maar ik kan werkelijk
niet....’, maar hij had plotseling stug en koppig gezegd:
‘Dat zullen we later wel zien, daar praten we nu niet meer over!’
Toen had hij ook twee weken zijn mond gehouden; maar de derde week was hij
toch weer begonnen...
Karin dacht over al deze dingen na, terwijl Lucas en zij gearmd naar het station
liepen. Het was nog druk op straat, vanwege den Zondagavond; in de richting van
het station gingen veel menschen. Lucas had al lang niets gezegd; er broeide wat bij
hem, en dat maakte haar zenuwachtig; als hij zoo was, kwam hij bijna altijd op
trouwen terecht... Juist voordat hij haar naar het station zou brengen, hadden zij
verschil van meening gehad, om niets. Zij hadden een cadeau ingepakt voor een
jarige tante van Lucas: hij had de touwkist gehaald en het touwtje uitgezocht. Het
zat op minstens vier plaatsen in den knoop en hij was heel bedaard aan het peuteren
gegaan; onderwijl
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had zij een ander touwtje in de kist gevonden en gezegd: ‘Hier, neem dit, dat zit niet
in de knoop!’ Maar hij was doodbedaard verder gegaan, alsof hij niets had gehoord.
Zij had het nog eens gezegd en, toen hij weer geen antwoord gaf, het touwtje voor
de grap uit zijn vingers gegrist. Lucas was toen opeens heel bleek geworden en op
haar afgekomen, terwijl zij het touwtje achter haar rug hield. ‘Als je dat touwtje niet
dadelijk hier geeft,’ had hij dreigend gezegd, ‘dan zal ik je godverdomme leeren, mij
te pesten!’ Zij was erg geschrokken en had hem het touwtje onmiddellijk gegeven;
zoo bleek had zij hem nog nooit gezien... Even later was hij weer gewoon geweest,
alleen had hij bijna niets gezegd, ook op straat niet. Het zwijgen drukte op Karin.
Lucas' gezicht zag er strak en verbitterd uit.
Plotseling hield hij haar, met een drukje van zijn arm, tegen. Zij zag hem verbaasd,
en een beetje angstig, aan. Een paar honderd meter verder straalde het verlossende
licht boven den stationsingang.
Kortaf zei hij:
‘Als je me voor je vanavond weggaat niet beloofd hebt, dat je met me wilt trouwen,
zal ik je iets vertellen, dat je niet graag wilt hooren.’
Zij stonden, tusschen twee lantaarns in, in de schaduw van een afdak. Karin dacht:
die plaats heeft hij uitgezocht, expres.
Lucas kuchte even.
‘Nou?’ zei hij.
Karin rilde, maar zij trachtte zich goed te houden. Zij begon:
‘Toen we naar dat bal masqué gingen... heb ik je toch gezegd...’
Lucas kuchte weer.
‘Daar hebben we het niet over. Ik wil geen smoesjes meer. Je zult me recht in mijn
gezicht antwoord geven.’
Nog nooit had Karin Lucas zoo meegemaakt. Hij was anders altijd heftig; nu
bewoog hij bijna niet. Zij voelde,
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dat haar handen trilden; schichtig keek zij opzij, naar de voorbijgangers in het verre
licht.
Uit Lucas' mond kraakte een onecht lachje.
‘Je hoeft niet bang te zijn, dat ik je iets zal aandoen.... Ik heb je alleen gezegd: als
je niet met me wilt trouwen, zal ik je iets vertellen, dat je niet graag wilt hooren! Dàt
heb ik gezegd en dat zal ik doen ook.... Nou, hoe staat het er mee?’
Karin beefde nu over haar heele lichaam. En weer begon zij:
‘Ik heb je... toch gezegd... dat...’
Ruw pakte Lucas haar bij den arm.
‘Dus: je wilt niet?’
‘Nee....’
Lucas' gezicht kwam vlak bij het hare; het was weer heel bleek, zooals 's middags.
Zijn beide handen klemden nu om haar armen, zoodat zij zich niet verroeren kon.
Heel langzaam en precies, alsof hij het uit zijn hoofd geleerd had, kwamen de woorden
uit zijn mond op zijn adem naar haar toe drijven:
‘Dan zal ik jou wat vertellen!... Weet je, wat jij bent? Jij bent een hoer! Weet je,
waar jij thuis hoort? Daar onder de lantaarn hoor jij thuis!... Dat wou ik je maar even
vertellen!... En dan wou ik je nog wat vertellen: vroeger, toen de zaak nog goed ging,
heb je me minstens éénmaal per dag gezegd, dat je met me wou trouwen, smerige
slet; maar nu je ziet, dat we klappen gekregen hebben, nou wil je je eruit draaien; en
onderwijl blijf ik er goed voor, om te betalen!... Als je denkt, dat ik je niet in de gaten
heb, dan vergis jij je leelijk! En nou kun je voor mijn part verder naar de bliksem
loopen, als je daar zin in hebt... Maar van te voren wou ik je toch even vertellen, wat
je bent: een verkochte hoer en een smerige slet!’
Verdoofd voelde Karin de woorden aankomen, als langzame, vlijmende slagen.
Zij had willen gillen: ‘Je liegt, je liegt, je liegt!’, maar zijn gezicht was zoo vlak bij
het hare en zijn handen klemden zoo gemeen om haar armen,
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dat zij niets kon doen dan hem leeg aanstaren. Weer hoorde zij het kuchje en daarna
zijn droge stem:
‘Wil ik het misschien nog een paar maal zeggen, wat je bent? Je bent een hoer, en
een slet, een gemeene hoer, en een...’
Nog dichterbij kwam zijn gezicht. Walging van zijn adem en angst, dat hij haar
zou kussen, lieten haar plotseling zijn overwicht vergeten. Zij trok uit alle macht,
om los te komen.
‘...en een smerige slet, een gemeene hoer, en...’
Met een rare duizeling in haar oogen spuwde zij recht in het ijskoude, witte gezicht.
Het gezicht zonk achteruit; de klauwen om haar armen lieten los. Zij bukte, greep
haar koffertje, dat hij op den grond gezet had, en rende weg, naar het licht boven den
stationsingang. Een paar menschen draaiden zich om. Het kon haar niet schelen, als
Lucas haar maar niet achtervolgde. Zonder omzien rende zij verder, naar het licht
boven den stationsingang, tot zij hijgend bij de zwiepende deur stil durfde staan. Van
Lucas was niets te bekennen.
Zij drong zich slinks in de queue voor het loket. Vier menschen waren nog voor
haar. Ieder oogenblik verwachtte ze Lucas door de zwiepende deur te zien
binnenkomen, doodsbleek, zoekend naar haar... Nog drie... nog twee... Er kwam geen
Lucas.
Toen zij haar kaartje moest betalen, rolden dubbeltjes en kwartjes uit haar bevende
vingers over den vloer. Een oude dame raapte er een paar op en gaf ze haar terug.
‘Juffrouw, er ligt nog een kwartje van u op den grond,’ zei een beleefde heer.
Toen hij geen antwoord meer kreeg, liet hij het kwartje aarzelend liggen, omdat
de oude dame naar hem keek.
Dumay ging languit op de bank van de leege coupé liggen. Hij probeerde even een
boek te lezen, maar het licht was zoo slecht, dat zijn oogen er niet tegen bestand
waren. De omgeving van vieze houten banken hinderde hem, want
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hij was niet gewoon, derde klasse te reizen. De beambte aan het loket had hem bij
ongeluk inplaats van een tweedeeen derde-klasse-biljet in handen gestopt; en
aangezien de tijd beperkt was en Max hem nog op het nippertje een advies vroeg
over Gestalten in den Nevel, had hij de vergissing maar laten passeeren.
In de coupé hing een gore lucht; er lag asch op den grond en onder één der banken
slingerde een stuk koek. Het was een afgesloten coupé, zonder doorgang, die Dumay
met opzet had uitgezocht, omdat hij dan geen last zou hebben van verhuizers uit
andere coupé's. En Niet Rooken... maar asch op de bank en de odeur van beroerde
Engelsche sigaretten! Een oogenblik weifelde Dumay tusschen het opsteken van een
goede sigaar, om de lucht te verbeteren, en gehoorzaamheid aan de verordening; hij
koos het laatste en zette een raampje open.
Omspoeld door den frisschen wind begon hij verstrooid te denken aan zijn voorbije
week-end. Hij dacht aan Lydia: ik heb haar een beetje het hof gemaakt, maar toch
niet erg. Trouwens, alles aan haar zegt: ik wil veel huldeblijken in ontvangst nemen,
ik wil zelfs duidelijk laten merken, dat ik je mag, maar ik ben de vrouw van Max...
Ja, Max is zeker alles voor haar: een heel klein beetje nog haar minnaar, een beetje
haar papa, een tikje haar weldoener, iets minder haar schuldenaar, en vooral de vader
van haar baby. Ontbreekt er dan nog iets?... Geluk! Zal ik sterven, zonder te weten,
wat dit soort geluk beteekent? Kan het mij nog iets schelen, om te sterven zonder
dat te weten? Jeanne van Riemsdijk zei altijd, toen ik met haar verloofd was: ‘Wij
zullen heel gelukkig worden, Victor!’ Tien jaar geleden... Zulke groote woorden zijn
er daarna niet meer geweest; wèl zoo nu en dan eens iets, dat de menschen geluk
zouden noemen... Ach wat, ik hield er een stalen gezicht bij. Het geeft me een
streelende sensatie, iets ongewoons te ondergaan, dat is alles... Nu is het al weer drie
jaar geleden, dat ik met Ella in Parijs was, en haar daar achterliet, en aan de grens
hoorde, dat vader dood was... Dood. Hij was toen negen en vijftig, ik ben nu vier
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en dertig; het verschil is niet zoo erg groot. Hoe oud was Jean Wood? Die is nu een
engeltje in den hemel. Met blinkende vleugels zou hij mij tegemoet vliegen, als ik
kwam.
Door het openstaande raampje sloegen de eerste regendroppels van een naderende
bui naar binnen.
...Ik ben een man, aan wien men niet gelooft, als een schrijver zegt: zoo bestaan
er. Een Engelschman zou niet aan mij gelooven, een Duitscher niet, een Franschman
heelemaal niet. En toch ben ik een gewoon mensch. Geen geleerde. Geen Casanova.
Geen paedagoog. Geen psychopaath. Geen dichter van Gestalten in den Nevel... Wat
dan wel? Een gewoon mensch, en daarom blijkbaar de zonderlingste verschijning
op deze aarde... Maar wacht even, ik ben vrijgezel. Dus, gegeven het aantal getrouwde
mannen, tòch geen gewoon mensch.
De trein was midden in de regenbui. Dumay schoof het raampje weer dicht. Het
water droop in vette stralen langs de ruiten: gewichtig ijlden de droppels langs scheeve
banen, tot zij ergens verdwenen, of elkaar ontmoetten en in elkaar opgingen, om nog
gewichtiger hun weg voort te zetten. Het is bijna een symbool van het leven, dacht
Dumay, glimlachend om zijn banale bedenksel. Kijk, die dikkerd daar! Hij aarzelt,
hij is verdwaald! Pas op, links af, anders bots je! Uitstekend gemanoeuvreerd. Ho!
Gebotst, met twee tegelijk nog wel. Mariage à trois. Weg! Adieu Marie!... Marie,
die avond was een blunder, maar waarom toch? Waarom zetten we het niet voort,
het oude of het nieuwe? Waarom ging ik niet naar jou toe, of kwam jij niet bij mij?...
Zou ik met Marie kunnen leven, zooals Max met Lydia: een beetje papa, een tikje
minnaar, enzoovoort? Je lacht al ironisch, Marie, ik zie het duidelijk! Weinig vrouwen
kunnen werkelijk ironisch lachen, Marie kan het. Maar die avond: Margot.. en de
rest?
Er vlogen lichten langs de natte ruiten, de trein minderde zijn vaart. De regenbui
was alweer voorbij en Dumay zag tusschen de druppels door straten, een overweg
met wachtende menschen, daarna een perron. Vlak voor een groepje mannen en
vrouwen met veel kinderen hield zijn
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coupé stil; maar zij stoven dadelijk naar twee kanten uiteen, zonder de begeerlijke
plaatsruimte te ontdekken. Dumay trok zich in een hoekje terug en voelde zich
behaaglijk, omdat hij geen sleep kinderen behoefde te besturen. Een oogenblik later
opende een conducteur het portier voor een meisje met een blauwen regenmantel.
Dumay trachtte haar gezicht te bestudeeren; maar het meisje had den hoek aan den
anderen kant uitgezocht en staarde hardnekkig naar het perron. Verveeld en wat
slaperig sloot Dumay de oogen, verlangend naar het vertrek van den trein.
Plotseling was er eenig geschreeuw buiten de coupé. De kruk van het portier
bewoog op en neer; daarna vloog de deur open. Er klonk een stem: ‘Opschieten
alsjeblieft, we gaan vertrekken!’ Gestommel, een paar vloeken... er stond een man
voor Dumay. Een conducteur sloeg het portier met een nijdigen slag achter hem
dicht; op hetzelfde moment ging de trein met veel gesis en geknars verder.
De laatkomer was op de bank tegenover Dumay neergezakt. Een sterke dranklucht
was met hem binnengewaaid. Slechte jenever, de kerel is stomdronken. Wat doet
die kaffer van een conducteur zoo'n zwijn in mijn coupé toe te laten!... Kennelijk
een boer, die zich in de stad bezopen had. Een pootig heer met een kop als een
kalkoensche haan. Fonkelnieuwe pet, die nog niet bij het hoofd was aangepast.
Lichtblauwe oogen, bijna naakte oogen; griezelig blonde oogharen. Pak uit den
goedkoopsten confectiewinkel. Ring met glazen steen aan den middenvinger. Geribde
wollen sokken in hooge bruine schoenen, met lipjes achteruit... Wat een mislukte
rhinoceros, dacht Dumay vol afkeer; daar word ik den eenigen keer, dat ik derde
klasse reis, op zulk gezelschap getracteerd. Slapen is het eenige, dan zie ik ten minste
niets...
Op dit oogenblik merkte hij, dat de man hem aanstaarde, terwijl de jeneverlucht
telkens met een golf in zijn neus drong. Het was een naakt, brutaal staren en er was
geen halve meter tusschen hen. Om het staren te ontwijken, keek Dumay naar
beneden; hij zag dan twee paar knieën
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in slagorde staan en de voeten er onder. De knieën en de voeten spionneerden vijandig
naar elkaar, als twee voorhoeden. Telkens was er een kleine positie-verandering,
waardoor het front gewijzigd werd.
Geïnteresseerd volgde Dumay het verloop der manoeuvres; maar toen hij weer
opkeek, hinderde hem opnieuw het dronkemans-staren. Het was dierlijk, maar zonder
de onschuld van dieren. Het was doelloos en toch stuitend opdringerig. Onzeker
wendde Dumay zich weer af, naar het terrein van de knieën. Hij zag het afgebeten
stuk koek achter den linkervoet van zijn overbuurman liggen.
Eensklaps trof hem een vreemde beweging van dien linkervoet. Langzaam en
nadrukkelijk kwam die voet naar voren, naderde Dumay's rechtervoet en zonk er op
neer. Door den neus van zijn molière heen voelde Dumay een tergenden last op zijn
teenen.
Hij trok zijn voet terug: één decimeter.
De hooge bruine schoen volgde langzaam en nadrukkelijk, en daalde weer boven
den neus van de molière...
‘Wilt u zoo vriendelijk zijn even uit te kijken, voor u uw voeten zet?’ Dumay had
het scherp gezegd, bijna heldhaftig. Hij voelde zich uiterst onbehaaglijk en in het
minst niet geneigd tot het spelen van een heldenrol; maar zijn voet had hij ditmaal
met een ruk teruggetrokken. Tegelijkertijd ontmoetten zijn oogen weer die van den
dronken boer. Die oogen staarden niet meer, maar complotteerden half dichtgeknepen
met den nu grijnzenden mond. Een versche stroom jeneverlucht sloeg Dumay in het
gezicht; er kwam een onnoozel gegrinnik uit het breede gat met vuile tanden in het
opgezette roode bakkes:
‘Zet jij... je voeten... je voeten... je pooten... gofferdomme... je pooten zeg ik toch...
gofferd...’
Gespannen wachtte Dumay, wat er gebeuren zou. De oogen van den boer waren
gaan dwalen, alsof hij zijn uitgangspunt vergeten was; de grijns om zijn mond was
volkomen wezenloos geworden.
‘Je pooten... zeg ik toch... en as je geen pooten hebt... ken je...’
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De dronkemansstem verliep in een hik. Dumay wachtte. Het zware lichaam op de
bank tegenover hem zwalkte met kleine bewegingen heen en weer. Het scheen niet
meer aan een bepaalden opzet te gehoorzamen.
Er kwam nog wat gemompel, en een fluitende hik. De vingers met de zwarte
nagelranden stommelden naar een vestjeszak en brachten een groote sigaar te
voorschijn. De vuile tanden beten de punt af. De vingers stommelden verder naar
lucifers.
Zoo nauwkeurig had Dumay de vingers gevolgd, dat hij de oogen vergeten had.
Toen hij ze weer terugvond, staarden ze weer, maar nu in een andere richting. Zij
hadden het meisje in den blauwen regenmantel ontdekt. De vingers bleven naar
lucifers scharrelen.
‘Het is hier niet rooken!’ zei Dumay.
De man antwoordde hem niet. Hij had zijn lucifers gevonden en streek er één af.
De lucifer schampte een paar maal weg en ontbrandde toen. Een oogenblik later
gloeide de sigaar.
‘Het is hier niet rooken!’
Dumay herhaalde het, luider. De man antwoordde hem niet. Hij was in beweging
gekomen en schoof, zich aan de bank vasthoudend, naar het meisje toe.
Het meisje was hardnekkig uit het raam blijven turen.
De boer grinnikte zachtjes, terwijl hij naar haar toeschoof, naast haar ging zitten.
Plotseling grijnsde hij naar Dumay, alsof hij hem in vertrouwen wilde nemen voor
een origineelen zet; hij zoog krachtig aan zijn sigaar en blies een mondvol rook over
den schouder van het meisje.
Dumay was opgestaan.
Hij zag het handvat van de noodrem boven zijn hoofd. Hij zag in een doodsbleek
meisjesgezicht, dat hem zocht.
‘Wees zoo goed die dame met rust te laten!’
Met een hiklach sloeg de boer zijn arm om het meisje, dat niet gilde, alleen
worstelde tegen dien arm. Op hetzelfde oogenblik had Dumay een stomp uitgedeeld.
Die stomp was op den neus van den boer terechtgekomen. En weer wachtte hij. Het
handvat van de noodrem hing juist
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boven zijn hoofd, maar hij trok niet. Hij dacht er niet meer aan; hij was helder en
hoorde het woord ‘belachelijk’ ongesproken in zichzelf. ‘Belachelijk, belachelijk!’
Hij zag het roode bakkes op zich afkomen en rook den jenever-walm; met afschuw
stompte hij opnieuw, recht in het opgezette gezicht; de zwarte sigaar vloog weg. Hij
klemde zijn handen om een pappigen hals, drukte op den adams-appel, kneep toe.
‘Belachelijk, belachelijk, belachelijk!’ Hij viel over iemand heen en stompte driemaal
tegen iemands wang. Iemand vloekte, en trapte. Hij trapte in het wilde terug. Hij
voelde, dat het zware lichaam meegaf, zich nauwelijks kon verzetten door den drank.
Hij voelde meteen, dat hij moedig werd, ontzaglijk moedig. Hij rukte aan een boord,
zag een boordeknoopje losspringen en wegrollen. Door alles heen, walgelijk en
onafwendbaar, de jeneverlucht. En plotseling vond hij zichzelf liggen op een vreemden
zak, stompend. Hij ontdekte het, doordat de zak vrijwel stil lag en de trein begon te
remmen. Al bijna nuchter plaatste hij nog een laatsten stoot op de kin van den boer,
die wilde opkrabbelen; juist op tijd, voor de trein stopte aan een nieuw perron, zat
hij weer op zijn bank. Hij sloeg het stof van zijn pak en hielp den boer overeind
komen, grootmoedig. Daarna opende hij het raampje en riep een conducteur aan.
‘Wilt u dien man uit den coupé zetten?’
Verbaasd nam de conducteur eerst Dumay en daarna den boer op. De boer bloedde
uit zijn neus; zijn boord en overhemd waren gescheurd. Hij zat zwakzinnig op de
bank, zachtjes vloekend.
‘Hebt u last van hem gehad, mijnheer?’ vroeg de conducteur, aarzelend. Hij was
bang voor zijn verantwoordelijkheid.
‘Een beetje. Neem hem mee, ik zal er verder geen werk van maken.’
De conducteur tikte den boer op den schouder, quasi-nonchalant.
‘Kom jij maar mee, vader! En geen gijntjes, alsjeblieft!’
Sloom en gewillig als een os liet de man zich uit den
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coupé zetten. Zelfs met geen blik nam hij notitie van Dumay. Hij scheen versuft;
Dumay zag hem op het perron dadelijk struikelen en tegen een paal aanbotsen. Een
minuut later reed de trein weer. Staande voor het portier liet Dumay de lichten langs
zich schieten, met een gevoel, dat op vacantiestemming leek, een groote weldadige
rust. Hij dacht aan niets dan aan zijn laatsten stomp, hij was leeg en triomfantelijk
tegelijk.
Iemand raakte zijn arm aan.
Gealarmeerd draaide hij zich om. Hij stond tegenover het meisje in den blauwen
regenmantel. Zij stonden vlak tegenover elkaar, in de nauwe gang tusschen de banken,
beiden sprakeloos.
Dit is mijn belooning, dacht Dumay. Dit is de overwinning, en dus mijn goed
recht... Hij trok het meisje naar zich toe en zag de bereidwillige slavernij in haar
oogen. Blauwe oogen. Voorzichtig kuste hij haar. Zij sloeg de armen om zijn hals.
Hij kuste haar, anders al; met een hoogmoedigen glimlach, maar heftiger. Hij kuste
zijn dankbare slavin, zijn oorlogsbuit.
Zij zaten naast elkaar op de bank. Haar hoofd lag op zijn schouder, bij een
bloedvlek; bloed uit den neus van den verslagene.
‘Ik heb altijd gewild, dat ik iemand zou tegenkomen zooals jij...’
‘Waarom?’
‘Dat weet ik niet. Ik heb eens van zoo iemand gelezen, als jij, in een boek.’
‘Hoe oud ben je?’
‘Negentien jaar.’
‘Hoe heet je?’
‘Dat zeg ik je niet!’
‘Zeg op... anders krijg je geen zoen meer!’
‘Karin.’
Karin?... Witte berkenschors, een blauw meer tusschen lage bergen, een houten
huis in de sneeuw, licht door de luiken...
‘Heet je werkelijk Karin?’
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‘Ja.’
‘Een mooie naam, kleine lieve Karin!’
‘Vind je het werkelijk een mooie naam? Ik heet zoo naar mijn grootmoeder; die
kwam uit Denemarken.’
‘O! uit Denemarken... heelemaal uit Denemarken... Hebben ze daar geen postzegels
met een horentje erop?’
‘Ik weet het niet, ik ben er nooit geweest, we hebben nooit geld gehad, om er heen
te gaan; maar dat is toch ook onzin. Hoe heet jìj?’
‘Ik? Victor.’
‘Alleen maar Victor?’
‘Alleen maar Victor. Vind je dat niet genoeg... of niet mooi genoeg?’
‘Ik vind het wel mooi, maar...’
‘Wàt maar?’
‘Maar hoe noemt je vrouw je?’
‘Wat dacht je?’
Karin zweeg. Zij tuurde stil naar de regendroppels op het coupéraampje, die niet
meer gleden, alleen kleefden. Dumay nam haar hoofd tusschen zijn handen en bracht
haar oogen vlak onder de zijne.
‘Wat dacht je?’
‘Ik weet het niet. Het kan me niet schelen ook.’
‘Dat lieg je... kleine Karin! Het kan je een massa schelen, hoe mijn vrouw mij
noemt! Nou: wat dacht je?’
Karin zei niets. Eensklaps liep er een langzame, groote traan over haar wang.
Voorzichtig kuste Dumay den traan weg. Een tweede gleed tegen zijn bovenlip
aan, op de plaats, waar eens zijn snor was.
‘Niet huilen, Karin, niet huilen. Ik wou je maar een beetje plagen. Ik heb geen
vrouw, werkelijk niet!’
‘Neen?’
‘Werkelijk niet!’
En weer kraakte en zuchtte de wagon, omdat de machinist begon te remmen.
Karin zat op Dumay's schoot.
‘Ik ben zoo gelukkig. Jij ook... Victor?’
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‘Ja, ik ook...’
‘Ik zal die bloedvlek uit je pak maken. Mag ik dat doen? Heusch?’
Dumay's oogen ontmoetten het boordeknoopje van den boer, dat naast het
afgeknabbelde stuk koek lag. Hij schopte het weg, onder de bank.
Het lawaai in de dancing had zijn hoogtepunt bereikt, toen Marie en George
binnenkwamen. Over den dansvloer waren twee touwen gespannen, waarlangs twee
heeren, in wankele wagentjes zittend, zich voorttrokken. Eén van de heeren scheen
routine te hebben; zijn wagentje sloeg niet om, terwijl dat van den ander onophoudelijk
belachelijke capriolen maakte. Het waren twee oude heeren; de onhandige was te
dik om zich in evenwicht te houden. Telkens, als hij omviel, bulderde de volle zaal
van het lachen. De jazz-band vuurde de concurrenten aan; iemand in smoking brulde
hun door een trechter dwaze adviezen toe.
‘Hallooooh... optrekken, heeren... vol gas... méér gas!’
‘Een wedstrijd!’ zei George verachtelijk. Hij kwam in een dancing om te dansen
en niet om wedstrijden van dikke heeren te zien. Het gegil en het armgezwaai
choqueerde hem, nu hij in gezelschap van een dame was. Er lag een wolk over zijn
gezicht.
Zij zochten een tafeltje en wachtten, tot de wedstrijd beslist zou zijn. Het duurde
niet lang; de onhandige heer sloeg midden in het traject nog eens om, terwijl de ander
triomfeerend de eindstreep bereikte; de man in smoking schudde hem nadrukkelijk
de hand, klopte hem als een schooljongen op den schouder en gaf hem zijn
welverdienden prijs. Het zweet stond den winnaar en den man in smoking op het
voorhoofd; gelijktijdig veegden zij zich af met hun zakdoeken. De schijnwerpers
wisselden de belichting van den dansvloer.
Marie had zich intusschen met George's gezicht geamuseerd. Het was duidelijk
aan hem te zien, dat hij zich zat
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te ergeren. Waarschijnlijk, omdat hun entree anders geweest was, dan hij zich had
voorgesteld. Hij hield van een bepaald decorum en deze lawaaiige bende maakte zijn
illusies in de war. Hij had niet kunnen optreden met het gebaar, dat hem het meeste
zelfvertrouwen gaf. Wie had dat kunnen voorspellen, dacht zij, dat ik geregelde
dansavondjes zou hebben met een officier! En dat nog wel met een neef van Lisse!
Dit is... ik vergis mij toch niet?... neen, dit is de derde maal, dat wij samen gaan
dansen. En ik vind het zelfs prettig.
‘Je gewone cocktail?’
‘Natuurlijk: mijn gewone cocktail!’
‘Ober, een Rose-cocktail en een whisky!’
George had zijn houding hervonden en wachtte op het eerste geluid van de band.
Hij zat te popelen, maar deed onverschillig. Met eenig zelfverwijt herinnerde Marie
zich, dat zij aanvankelijk getracht had zich iets wijs te maken over George: dat zij
uitsluitend met hem uitging, omdat hij zoo voortreffelijk danste. Had zij zich op die
manier willen verontschuldigen over haar sympathie voor het sabeldier? Misschien;
in elk geval was het onjuist geweest. In werkelijkheid was het nu al zoo: zij nam het
dansen bijna op den koop toe om George. Hij had iets van zijn oom, maar dan zonder
het boekenlijstje. Hij hield van zijn vak, met een kinderlijke opgetogenheid; en het
kon haar al lang niet meer schelen dat zij dat vak het belachelijkste ter wereld vond.
Den vorigen dansavond hadden zij over bijna niets anders dan soldaatje-spelen
gepraat; het was niet vervelend geweest, integendeel. George had als cavalerie-officier
een diepe minachting voor de infanterie. Zij had toegeluisterd, terwijl hij een standpunt
verdedigde, het standpunt van den cavalerie-officier ten opzichte van het wapen der
infanterie. Het was een betoog, dat van gemeenplaatsen aan elkaar hing, gekruid met
opmerkingen over ‘domme burgers’ en ‘communistische boeken, die verboden
moesten worden’; telkens was het betoog afgebroken door een dans, zoodat zij den
draad herhaaldelijk kwijt was geraakt. Het had
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haar niet gehinderd, want zij had vrijwel alleen geluisterd naar de toewijding in zijn
stem, het ontbreken van allen twijfel, of deze dingen eigenlijk wel de moeite van het
vertellen waard zouden zijn. Zijn uiteenzetting had bovendien niets opdringerigs;
George snoefde niet, hij had een eenvoudigen toon, hij was misschien niet eens erg
dom, al was hij dan officier. Wel had zij zich er over verbaasd, dat hij zijn
veroveraarshouding van den avond bij oom Lisse geheel had opgegeven. Er was een
soort verliefde bescheidenheid over hem gekomen, die hem alleraardigst stond. Soms
leek het zelfs, of hij bang voor haar was, of hij om vergeving vroeg voor iedere
attentie, die hij haar bewees. Hij wist niet beter, of zij heette Margot; dat was de
zonderlinge erfenis van hun eerste ontmoeting. Een oogenblik had zij zich afgevraagd,
of het niet dwaas was hem haar waren naam te verzwijgen; maar waarom? een naam
is een naam, en het was, telkens weer, een bijzondere gewaarwording, George dat
‘Margot’ zonder een zweem van aarzeling of geheimzinnigheid te hooren uitspreken,
alsof zij juffrouw Margot Warren was volgens den Burgerlijken Stand, alsof zij een
echte sage over zichzelf in het leven had geroepen. George ging dus uit met een sage,
maar hij wist niet, dat het er een was, die in zijn naaste omgeving plotseling was
opgeschoten, hij wist ook niet, waar die sage haar oorsprong had, langs welke kromme
wegen zij hem had bereikt. Hij noemde haar Margot en twijfelde niet.
De muziek zette in.
‘Een oude bekende!’ zei George glimlachend. Hij veinsde geen onverschilligheid
meer, zoodra de muziek begonnen was; het was hem onmogelijk, niet te glimlachen,
wanneer hij een schlager hoorde, die hem bijzonder goed lag of een herinnering bij
hem wekte.
Marie ving zijn glimlach-in-afwachting op; en precies op dit oogenblik begreep
zij, waarom zij George sympathiek vond. Omdat hij niets anders wilde zijn, of kòn
zijn, dan hij was. Dat hij daarom een geval was, dat zelden voorkwam. En dan, het
vleiendste: George geloofde niet aan
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haar verstandigheid, hij geloofde alleen aan een vrouw in haar; iets raadselachtigs,
nu ja, maar vooral omdat zij een vrouw was, die hij nog niet... kende.
Spontaan nam zij zijn arm, terwijl zij naar den dansvloer gingen. En èrg dom is
hij toch ook heusch niet, dacht zij nog.
‘Kom, Margotje,’ zei hij, weer met zijn samenzweerdersgezicht. ‘Laten we ons
geluk nog eens beproeven!’
Zij sloegen geen dans over. De dancing was vol, maar het hinderde hen niet erg;
George danste met toewijding en een onmerkbaar meesterschap; hij overdreef niets,
maar gaf onberispelijk leiding. Als hij, buiten zijn schuld, even in botsing kwam met
een stuntelig paar, fronste hij zijn wenkbrauwen, alsof hij zijn belagers wilde
aanklagen. Hij danste niet met te veel vuur noch te gewild achteloos; op zijn stijl
was niets aan te merken. Er kwam een tango, die George weer herkennend deed
glimlachen; zij dansten dien tango beiden met den wensch, dat het einde niet spoedig
zou komen. Maar het einde kwam niettemin; en bij het wegsterven van den laatsten
klank gebood de man in smoking stilte door met zijn armen te zwaaien. Hij hield
een kort, onverstaanbaar toespraakje, waaruit alleen wel bleek, dat hij bij dezen
laatsten dans heimelijk als arbiter had rondgekeken en nu het verdienstelijkste paar
wilde huldigen. Daarna greep hij een in vloeipapier gewikkeld pakket en kwam
regelrecht op Marie en George af. Eer het nog tot Marie was doorgedrongen, dat zij
de uitverkorene was, had de man in smoking haar al een lange, klamme hand gegeven
en haar het pakket toegestopt; hij bleef met zijn grijnzend etalagegezicht vlak voor
haar staan, terwijl er een rumoerig applaus opging. Overal verschenen grijnzende
koppen en klappende handen: een koor van stompzinnigen en onbeschaamden. Zij
voelde zich plotseling hulpeloos en ongelukkig; rechts van haar stond een man, met
een gouden ketting over zijn buik, hard te klappen, zoodat zij zich verplicht achtte
even erkentelijk te lachen; toen zij zich naar George omdraaide, zag zij hem een
buiging maken tegen den man in smoking, alsof hij hem wilde bedanken; hij hield
de hand van den man in smoking nog
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vast. Er lag iets over hem van den overwinnaar, die genadig en in het volle bewustzijn
van zijn superioriteit boven het juichende plebs de huldebetuigingen in ontvangst
neemt; dat iets deed haar ineens onaangenaam aan. Wat in godsnaam vleide hem in
dèze comedie?
Zij trok hem, te ruw haast, aan zijn mouw:
‘Kom... ik wil weg.’
Hij zag haar even verbaasd aan, maar ging dadelijk mee.
‘Is er iets, Margot?’
‘Neen... of ja. Ik vind zulke dingen niet prettig.’ Zij wist, dat zij loog. Wat zij had
moeten zeggen, was, dat hij zich niet voor dien man in smoking had mogen
vernederen.
Hij lachte, verlegen. Het leek weer, alsof hij bang voor haar was, haar om vergeving
vroeg.
‘Ik kon het toch niet helpen. Ik houd zelf ook niet van zooiets, maar... we dansten
blijkbaar goed, en dus...’
Zijn stem klonk zoo ongelukkig, dat zij het niet laten kon, hem gerust te stellen.
Zij gaf hem het pakket in vloeipapier:
‘Onze prijs, George!’
Het was een reclamedoos bonbons.

Zesde hoofdstuk
Voor de derde maal nam mevrouw Laurens het gevonden boek op om er onder het
licht van de schemerlamp in te bladeren. Zij voelde zich angstig en nieuwsgierig,
terwijl zij de bladzijden verward omsloeg. De tekst was haar maar half duidelijk,
maar er stonden vreeselijke afbeeldingen tusschen dien tekst: van lichaamsdeelen
en instrumenten. Zij bladerde verder, met beverige handen. Dit was iets afschuwelijks.
Het was zondig, zoo'n boek te bezitten. Misschien was het een voorbeschikking
geweest, dat zij in Karin's kast had moeten zijn, dat zij den sleutel van de la had zien
liggen, dat zij het boek gevonden had. Het kon geen toeval zijn. Karin had nooit
andere boeken in huis dan geleende, van de leesbibliotheek, die zij altijd
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voor den eersten vervaltermijn weer terugbracht; op boeken koopen had zij haar
nooit betrapt. Karin was toch verstandig; zij wist, wat het geld waard was en dat in
de leesbibliotheek alles te krijgen was. Neen, een boek had zij beslist nooit gekocht;
en dìt boek vast en zeker niet! alleen al niet voor den boekhandelaar... Onmogelijk,
godsonmogelijk, een boek met zulke afbeeldingen...
Zenuwachtig las mevrouw Laurens een nieuwen ontstellenden titel: Zwangerschap
en hoe haar te voorkomen. Haar angst nam meer en meer een bepaalde richting. Zou
Lucas... Zou Karin niet meer...? Het zweet brak haar uit. Dat kon niet, dat bestond
toch niet... Of, het bestond wel, maar bij andere menschen, bij wijven van de straat,
en zulk soort. Maar tegenwoordig kon alles; alles, het gekste was niet gek meer. Dat
gepraat over samen in bed liggen, alsof daar niets bij was. Die films, waarin de
vrouwen zich in het openbaar uitkleedden; dat die zich niet de oogen uit het hoofd
schaamden voor de kerels, die stonden te fotografeeren! Bah, wat een gemeenheid,
overal en overal... En Lucas had daar nooit iets in gezien, dat was waar! Hij nam
Karin juist mee naar dat soort films. Dat was tegenwoordig nu eenmaal zoo, zei hij
dan; als iemand met zijn tijd meeging, was hij niet preutsch. Alles goed en wel, maar
dat liep dus uit op zulke dingen, zulke gemeene boeken...
Mevrouw Laurens klapte het boek dicht. Het was zeker: Lucas had het gekocht
en aan Karin gegeven. En hij had het natuurlijk niet voor een grapje gedaan. Zij
moest Karin uitvragen; weten, hoe ver Lucas gegaan was. Het kon nog zijn, dat Karin
niet gewild had, dat zij fatsoenlijk was gebleven. God in den hemel, ja, dat kon nog!
Karin was toch geen... zooéén. En als Karin beslist niet gewild had, zou Lucas toch
ook niet... Zoo was hij niet, hij was van goede familie. De Wijsenbeeks stonden goed
bekend. Maar misschien waren Karin en hij een keer... onstuimig geweest, en hadden
zij toen... dat kon gebeuren. Als dat zoo was, dan zou zij het Lucas zelf eerlijk zeggen,
dat hij voortaan op moest passen... Er was met hem te praten.

Forum. Jaargang 2

227
Karin zou later bij hem goed bezorgd zijn. Maar tot het huwelijk kon hij wachten.
Dat moest hij beloven; hij was acht jaar ouder dan Karin, hij kon weten, dat er in het
leven nog iets anders te koop is dan alleen maar dàt.
In het halfdonker van haar huiskamer zag mevrouw Laurens het vergroote portret
van haar overleden man hangen; het was prachtig vergroot naar een familiekiekje.
Als zij naar dat portret keek, kreeg zij altijd innig medelijden met zichzelf en onvrede
met het leven. Het had toch allemaal precies even goed anders kunnen gebeuren: hij
had nog frisch en gezond kunnen zijn, nog geen zes en veertig zou hij zijn geweest,
zij had dan niet zonder hulp voor de opvoeding van Karin gestaan, zij had geen
agenturen behoeven te nemen, want als boekhouder zou hij een royaal salaris hebben
gehad. Hij was een goede, brave man geweest, al had hij ook zijn fouten. Toen Karin
op komst was, had hij op een jongen gehoopt, maar toen het een meisje was, had hij
er zich dadelijk bij neergelegd. Hìj zou zulke boeken in zijn huis niet hebben geduld!
Hìj zou Karin gezegd hebben, waar het op stond! Maar zij, een vrouw alleen, het
was moeilijk, moeilijk... Mevrouw Laurens snoot haar neus. Moeilijk was het, te
blijven gelooven, als er zulke dingen op de wereld gebeurden. Maar zij geloofde
toch; niet zooals haar buurvrouw aan Adam en Eva en de slang, dat was verouderd,
maar zij geloofde aan een God, omdat alles op aarde niet voor niets kon zijn. Als zij
soms twijfelde, dacht zij altijd aan wat haar moeder eens gezegd had: ‘Je moet je
God zoo voorstellen: God is een groot licht, met allerlei stukjes gekleurd glas er
omheen; de één denkt daarom, dat God groen is, de ander, dat Hij rood is, en niemand
weet de ware kleur, maar iedereen ziet toch God als een licht.’ Sedert den dag, waarop
zij dat gehoord had, liet zij zich niet meer gelegen liggen aan dominees of pastoors;
die kwamen toch maar voor hun stand en voor hun broodje op; maar zij had haar
geloof, dat niemand haar kon afnemen. Dat zij haar man in den hemel weer zou zien,
geloofde zij eigenlijk niet. Aan de onsterfelijkheid van de ziel geloofde zij
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wèl; het kon zijn, dat de ziel van haar man voortdurend om haar heen was, zooiets
als een wolk, of stoom, maar dan geest natuurlijk, geen gewone stoom. Vooral 's
avonds dacht zij dat vaak, als Karin uit was en zij alleen bij de schemerlamp zat; het
gaf soms een gevoel van steun, maar als er iets viel, schrok zij en draaide de groote
lamp op. Aan spiritisme geloofde zij eigenlijk ook wel. Zij had het er soms met Lucas
over, die het onzin vond; maar verklaren kon hij allerlei dingen van de spiritisten
toch maar niet. Lucas was ongeloovig. Het was beter dan dat hij kerksch was geweest,
want in de kerk worden de menschen opgekweekt tot huichelen. Toch was het jammer,
dat hij heelemaal geen geloof had, ook om Karin. Karin had er als kind juist veel
voor gevoeld, maar in den laatsten tijd lachte zij erom. Een geloof te hebben was
anders zoo mooi! De oorlog had het geloof weggenomen; de menschen schenen te
denken, dat ze het zonder geloof evengoed konden stellen. En dan maar uitgaan, en
niet meer sparen, en met elkaar leven als beesten! Dat kwam er van, als het geloof
er niet meer was om halt te roepen...
Mevrouw Laurens luisterde: de Kopenhaagsche pendule van haar mans moeder
sloeg half twaalf. En Karin was nog niet thuis! De trein moest al lang binnen zijn,
zelfs al was er door den Zondagavond een kleine vertraging geweest... En plotseling
viel haar blik weer op den omslag van het boek, op dat portret van die vrouw met
bloemen in het haar, die het geschreven had. Haar angst golfde weer op: vanavond
natuurlijk, juist vanavond, is er iets gebeurd! iets met Lucas en Karin... Gejaagd
begon zij te loopen, heen en terug naar het tafeltje met de schemerlamp. ‘God, God,
God, God, God, God,’ prevelde zij zachtjes voor zich heen. Was er al iets
onherstelbaars gebeurd?... Zij bleef voor het portret staan en trachtte een
voorbeschikking in de oogen te lezen, maar die staarden opgewekt langs haar heen.
Op hetzelfde oogenblik hoorde zij den sleutel in het slot van de huisdeur: Karin,
Goddank! De deur viel dicht. Zij luisterde: Karin hing haar mantel op, zij neuriede...
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Mevrouw Laurens greep schichtig het boek van het tafeltje en stopte het onder het
kussen van den stoel; zij ging gauw zitten en deed, alsof zij in haar borduurwerkje
verdiept was.
Karin neuriede in de gang. Zij scheen veel tijd noodig te hebben bij den spiegel
naast den kapstok. Mevrouw Laurens prikte zich met haar naald in den vinger. Met
een zwaai van de deur kwam Karin binnen.
Mevrouw Laurens zag haar tersluiks onderzoekend aan om het punt te ontdekken,
waarop zij den aanval beginnen kon. Karin had een hoogroode kleur: waarvan?
Allerlei vermoedens besprongen de moeder weer, terwijl Karin neuriënd haar uiterlijk
in den spiegel inspecteerde, haar neus vlak bij het glas.
‘Je bent laat, kind! Was er iets met den trein?’
Karin lachte tegen zichzelf in den spiegel, neuriënd.
‘Was er iets met den trein?’
‘Ja. De trein was veel te laat.’
‘O...’
Alle twijfel was uitgesloten. De trein was niet te laat. Er was iets gebeurd. Er was
iets gebeurd.
‘Houd nu in vredesnaam eens op met dat geneurie... en met dat gekijk in den
spiegel... en ga eens even rustig zitten. Toe, ik heb nog niets van je gehoord, hoe je
het gehad hebt en zoo.’
Argwanend keek Karin op. Zij kende dien toon: er was iets. Wat? Het was
onmogelijk, dat... Zij ging zitten en zocht een sigaret.
‘Och, wat zou ik gehad hebben.’
Haar vingers frommelden met de sigaret. Mevrouw Laurens zag het.
‘Moet je nu dadelijk weer rooken? Je zult er nog eens aan verslaafd raken, kind!
Vertel liever eens wat.’
‘Wàt dan?’
Langzaam en precies stak Karin de sigaret aan; haar vingers verrieden niets meer.
Zij blies den rook door haar neusgaten uit.
Als een wijf van de straat, dacht mevrouw Laurens ver-
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bitterd; maar zij beheerschte zich, zij moèst te weten komen, wat er was.
‘Nou, dat is me ook een vraag! Wàt dan! Als je uit geweest bent, heb je toch wat
te vertellen! Hoe was het met Lucas?’
Aandachtig rustten mevrouw Laurens' oogen op het borduurwerkje. Achter het
kussen in haar rug voelde zij een harden bult: het boek.
‘Waren jullie nog samen op stap? Naar buiten, of zoo?’
‘Nee...’
‘Wat hebben jullie dan den heelen middag gedaan? Het was zulk mooi weer, hier
ten minste.’
‘Met Lucas is het uit.’
Kalm had Karin het gezegd. Met open mond staarde mevrouw Laurens haar aan,
verbijsterd.
‘Uit? Uit met Lucas?... Je bent gek!’
‘Ik wil hem niet meer, ik heb genoeg van hem, van zijn manieren, van...’
Karin sprak onbewogen. Het duizelde mevrouw Laurens. Uit met Lucas?
Onmogelijk, gekkenwerk. Terwijl er over trouwen gepraat was. De toekomst.
Wijsenbeek & Co. Gekkenwerk. Anderhalf jaar verloofd al. En dan nog... Kinderspel,
gekkenwerk!
‘Je wilt hem niet meer? Nu, ineens wil je hem niet meer? Wat is dat voor een
onzin? En dat zeg je me zoomaar in mijn gezicht, alsof het een grapje was... alsof je
niet je heele toekomst vergooit!’
‘Ik zeg u toch, dat ik genoeg van hem heb, dat ik hem niet meer wil!’
Karin speelde met de sigaret, achteloos, koel. Mevrouw Laurens beefde van drift.
Zóó werd er dus met huwelijken omgesprongen, alsof het een grapje was, een spelletje.
‘Ja, je wilt hem niet meer, je wilt hem niet meer! Dat is gauw genoeg gezegd! En
wat moet er van je toekomst worden? Daar wordt maar niet aan gedacht, dat is
allemaal ouderwetsch, niet? En Lucas Wijsenbeek, een man, zooals je er niet alle
dagen één tegenkomt, die wordt maar

Forum. Jaargang 2

231
aan de dijk gezet, met een grapje, en met een sigaretje! Je moest je schamen!’
Karin lachte spottend.
‘Eer ik me om Lucas ga schamen... ga ik liever dood!’
Mevrouw Laurens hing slap in haar stoel, verwezen.
‘Schamen moest je je, schamen...’
Zij hijgde, vuurrood. Plotseling sprong Karin op.
‘Zal ik ú eens wat vertellen? Ja? Als ik wil, kan ik er met mijn pink één krijgen,
die duizendmaal beter is dan Lucas. Duizendmaal, hoort u, duizendmaal beter!’
Haar stem had schel geklonken, maar brak in het laatste woord; als een wanhopige
begon zij te snikken, het gezicht begraven in de handen:
‘Waarom pest je me ook zoo? Ik... ik...’
De woorden verdronken in het gehuil. Haar schouders schokten, zonder een spoor
van zelfbeheersching; de sigaret lag op het tafelkleed zachtjes te spiralen. Mevrouw
Laurens, door Karin's plotselinge hulpeloosheid gekalmeerd, doofde de sigaret in
een theekopje; zij sloeg haar arm om Karin heen en trok haar tegen zich aan. Wat
een kind nog! Het was moeilijk, alleen op de wereld te staan en een meisje van
negentien jaar op te voeden! Nu dit weer, en morgen weer wat anders... En terwijl
Karin, tegen haar aangedrukt, doorhuilde, voelde zij de tranen in haar oogen opwellen.
‘Huil maar eens goed uit. Toe maar... toe maar...’
Dat met Lucas moest in orde komen. Het moèst. Zulke ruzies onder verloofden
waren er altijd, dat hoorde erbij. Haar man en zij hadden ook dikwijls verschil gehad;
dat was ook altijd weer bijgelegd. God, als je bestaat, maak dan dit weer in orde,
God...
Mevrouw Laurens veegde de tranen uit haar oagen en drukte haar snikkende
dochter nog vaster tegen zich aan. Maar plotseling schrok zij; van den stoel, waarop
zij had zitten borduren, was het kussen op den grond gegleden en staarde de vrouw
met de bloemen in het haar vriendelijk glimlachend naar haar op. Voorzichtig maakte
zij zich van Karin los.
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‘Kom kind, ik zal een kopje thee voor je inschenken, dat zal je goeddoen!’
Karin's huilen bedaarde, langzaam; maar zij zag en hoorde niets, voor haar moeder
haar met zachten dwang de thee liet uitdrinken.
‘Kijken naar een biljart-wedstrijd is geestdoodend,’ zei de Populaire, terwijl hij het
voer voor zijn vischjes te voorschijn haalde. ‘Ik ga nooit meer naar biljartwedstrijden,
tegenwoordig, al speel ik zelf graag. Dan wielerwedstrijden, koppels... dat is iets
anders, daar zit spanning in, vind je ook niet?’
‘Ik ga eigenlijk nooit naar wedstrijden,’ zei Dumay. Hij zag den Populaire met
zijn biologische spullen scharrelen; dat was altijd een gezellig tafereel. Zij hadden
samen een tusschenuur vrij, dat zij gewoonlijk in het lokaal van den Populaire zoek
brachten; er was bijna altijd zon en vooral in het voorjaar overstelpten de kinderen
den Populaire met bloemen, zoodat het lokaal geurde naar allerlei vacantievermaak;
in den hoek stonden twee geraamten, overal lagen beenderen, modellen van papier
mâché, steenen en kristallen, opgezette vogels gluurden van hun standplaatsen in
een verkeerde richting, aan den muur hing de huid van een tropische slang. Maar de
trots van den Populaire was zijn aquarium, dat hij zorgvuldig onderhield en waarbij
hij de lagere klassen sterk geïnteresseerd had; onophoudelijk was er toevoer van
stekelbaarsjes, libellenlarven, salamanders en kikkerdril; ieder sterfgeval onder zijn
menagerie wist de Populaire tot een tragedie te verheffen. Hij was teergevoelig en
voerde de goudgerande watertorren alleen met levende wormen in tegenwoordigheid
van de hoogere klassen, die al iets meer gestaald waren door de jaren. De bevolking
van het aquarium wisselde; iedere week toonde de Populaire Dumay de nieuwe
aanwinsten en vaak liet hij dan ook de moordgeschiedenissen de revue passeeren.
Hij kende zijn dieren, en de dieren kenden hem; als hij tegen het glas tikte, kwa-
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men de visschen aanzwemmen om hun voer te bemachtigen; dan schudde hij kruimels
en daphnia's in het water en zag er uit als een leeuwentemmer, die toeren verricht.
Dumay was gehecht aan dit uur met den Populaire; zij waren de twee eenige
vrijgezellen van het leerarencorps en beiden op volkomen verschillende wijze op de
natuur gesteld. Eens had de Populaire Dumay gevraagd, of hij hem op een biologische
excursie wilde vergezellen; toen was het Dumay plotseling duidelijk geworden, wat
de natuur voor den Populaire beteekende, en hij had zich verschrikt verontschuldigd
wegens gebrek aan tijd en ervaring in het botaniseeren. De Populaire was er niet
meer op teruggekomen en had de Lat spoedig voor zijn plannen weten te winnen.
‘Je moet werkelijk eens meegaan naar een wielerwedstrijd,’ zei de Populaire. Hij
goot het water met de daphnia's in het aquarium. ‘Héhé, jongens, niet te vlug, niet
te vlug!... Eén van die garnalen, je weet wel, is door de stekelbaarsjes opgevreten.
Echte vechtjassen zijn dat. Het zou mij niet aanstaan, in zoo'n maatschappij te wonen,
waar je ieder oogenblik de sigaar kunt zijn, jou wel?’
‘Heelemaal niet,’ zei Dumay. Hij had spierpijn in zijn rechterarm en blauwe
plekken over zijn heele lichaam. Die laatste stomp op zijn kin was niet meer noodig
geweest, dacht hij. Waar heb ik hem verder nog geraakt? Zijn neus bloedde stevig...
Hij strekte zich lui op twee banken uit. De Populaire zat gebogen naar de snappende
visschen te turen; hij philosopheerde:
‘Eigenlijk geloof ik niet, dat die beesten denken... of ook maar iets doen, wat er
op lijkt. Ze reageeren alleen maar.’
Karin. Karin. Vanavond heb ik een afspraak met Karin. Ik kan aan niets anders
denken.
‘Het denken van visschen kan niet veel meer zijn dan electriciteit, geloof ik.
Bewustzijn komt er niet bij te pas. Je kunt het misschien niet eens instinct noemen.
Darwin zegt...’

Forum. Jaargang 2

234
Au, mijn arm!... En toen draaide ik me om. Karin stond voor me. Ik kuste haar. Hoe
wist ik, dat ik haar gerust kussen kon, kussen moèst? Het ging vanzelf, er was geen
moment van aarzeling.
‘Het kan wel zijn, dat we van de apen afstammen, het lijkt me zelfs erg
waarschijnlijk. Maar dieren blijven toch maar dieren, en denken zooals wij kan ook
het hoogst ontwikkelde zoogdier niet. Zet jij maar eens een chimpansee op een
kantoor en laat hem maar eens zaken doen! O zoo! Wat komt er van terecht?’
Karin, vanavond zie ik je weer. Ik weet niets meer van je gezicht. Ik kan me bijna
niet meer voorstellen, hoe je er uitziet. Ja, blauwe oogen en blond haar. En je bent
veel kleiner dan ik. Een donkerblauwe regenmantel. Dat is al zoo ongeveer drie
vierde van je. En toch weet ik op geen stukken na meer, hoe je er uitzag!
‘Ik zeg maar: de menschen, die geen verschil willen maken tusschen hun eigen
denken en dat van de dieren, dat zijn lui van de theorie, niet van de doodgewone
practijk. Die leert je wel anders. Ik zeg je nog eens: zet een chimpansee...’
Karin. Karin. Karin. Zij wil die bloedvlek uit mijn pak maken. Nog geen enkele
vrouw heeft haar armen om mij heen geslagen zooals Karin. Alsof zij verloren zou
gaan zonder mij, alsof zij zonder mij geen reden van bestaan zou hebben...
De Populaire was opgestaan en rommelde op zijn toonbank. Hij haalde het skelet
van een paardekop te voorschijn en torste het naar Dumay.
‘Kijk eens wat een belachelijk kleine plaats er voor de hersenen is overgelaten.’
Dumay bezag het spitse, elegante skelet, dat als een zuigeling in de armen van den
Populaire rustte. Hij zag den dikken vinger van den Populaire op den kleinen
paardeschedel liggen; hij zag den langen nagel van dien vinger, zonder twijfel
uitgekrabd met een zakmes. Hij zag den Populaire daar staan met de brandschoone
beenderen in zijn armen, en zijn goedige koeienoogen, die nu een docee-
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rende uitdrukking hadden, den te wijden boord, het smoezelige overhemd, de
onmogelijke das, het om een buikje geplooide vest, waarvan twee knoopen
openstonden. Hij zag hem als een wederrechtelijk aangekleede zeekoe.
‘Maar à propos,’ zei de Populaire, terwijl hij den paardekop weer op de toonbank
deponeerde, ‘je moet toch nog eens meegaan naar een wielerwedstrijd. Zondag zijn
er wedstrijden met motor-gangmaking in het Stadion; dat is kolossaal interessant...’
Dumay zag, dat zijn voorhoofd hoog en breed gewelfd was.
Het was zoo druk op het kruispunt, waar zij afgesproken hadden, dat Dumay Karin
aanvankelijk niet ontdekken kon. Hij was in een zorgelooze stemming, tegen zijn
gewoonte in, zelfs tot op het laatste moment voor de ontmoeting. Meestal werd het
genoegen van een weerzien hem vergald door de bijgedachte aan mogelijke
ontnuchteringen, maar ditmaal bespeurde hij geen zweem van twijfel in zich. Iets
van de wonderlijke toevalligheid van het gebeuren in den spoorwegcoupé was nog
om hem blijven hangen; het vergezelde hem, terwijl hij tusschen de menschen liep
zonder hen anders dan als kleurige schimmen te zien. Dien dag had hij geïnspireerd
les gegeven, zoo licht, zoo gemakkelijk. Er is iets lichts en gemakkelijks in de
atmosfeer; ik wandel zoo veerkrachtig, ik voel mij geen vier en dertig, het is, alsof
ik geen verleden en geen herinneringen heb en alsof er evenmin een toekomst op
handen is. Alles is tegenwoordige tijd; perfectum en futurum heb ik uit de grammatica
geschrapt, het praesens heet Karin, ik voel nergens verantwoordelijkheid, nergens
zwaarte...
Zijn oogen zochten haar onder de menschen, die links en rechts voorbijwielden.
Eensklaps meende hij haar te zien; maar in dezelfde seconde gleed een tramwagen
voor hem langs. Hij las het nummer: 422. Slag bij Amphipolis, Kleon en Brasidas
sneuvelen... Weg, oude jaartallenmachine, weg met jezelf! Door de ruit van den
stilstaanden
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tramwagen heen had hij nu Karin herkend; hij zag haar staan, aarzelend, zoekend
om zich heen. Achter het balcon om haastte hij zich naar haar toe, een heer, die
uitsteeg, bijna omverloopend. De begeerte om bij haar te zijn, haar te verrassen, deed
hem vergeten een excuus te stamelen, zoodat de heer zijn valies even op den grond
zette, om hem na te kijken. Zonder zich aan het publiek te storen, met het gelukkige
pleizier van een straatjongen, naderde hij Karin, die met den rug naar hem toegekeerd
stond, en kuste haar onverhoeds in haar hals. Haar schrik bij het omdraaien en haar
lachende oogen bij de herkenning bezorgde hem een rilling van verliefdheid.
‘Karin!’
‘Victor!’
‘Wat? Victor? Hoe noemt mijn vrouw me ook weer? Niet Victor, maar...’
‘Vic.’
Twee dames, die bij de tramhalte wachtten, gichelden. Zij stoorden er zich niet
aan en sloegen gearmd een willekeurige straat in. Dumay had een gevoel, alsof hij
danspassen moest maken; telkens lachte hij tegen het meisje naast hem, alleen om
haar profiel weer te kunnen zien, om te weten, dat zij terug zou lachen en zijn arm
zou drukken, om het steeds zekerder te weten. De lichtheid van dit alles verrukte
hem als een vlaag geur.
‘En: kon je gemakkelijk wegkomen, meisje?’
‘O ja. Moeder is vanmiddag de stad uitgegaan, naar haar zuster; ik ben alleen
thuis.’
‘Zoo, dat was erg aardig van je moeder. Of kan het haar niet zooveel schelen, wat
je uitvoert?’
‘Och, soms. Dat hangt er van af...’
Karin was even stil geworden; maar in het volgend oogenblik had hij haar al weer
opgevroolijkt. Ik zou een zaal met bakkers kunnen opvroolijken, als het moest, dacht
hij; zoo licht ben ik zelf nu. Zij slenterden, dicht tegen elkaar aan, door een drukke
winkelstraat, bleven voor etalages hangen en wezen elkaar mooie dingen. Het liet
Dumay koud, als hij iets aanprees, dat hij niet eens zag; hij
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deed het voor Karin. Zij liepen langs een ouden, viezen bedelaar; Karin wilde beslist,
dat Dumay hem een dubbeltje zou geven, en hij keerde gehoorzaam op zijn schreden
terug en legde zonder schaamte het dubbeltje in de hand van den man, die gluiperig
zijn pet lichtte. Alle handeling was hem spel, spel om Karin.
Aan het einde van de drukke straat schetterden de lichten van een bioscoop. Zij
bleven voor de photo's staan en besloten de film te gaan zien. Dumay nam twee
logeplaatsen; de titel van de film was hij aan de kassa al weer vergeten. Van de
juffrouw, die met een dansend lampje voor hen uit trippelde in het donker kocht hij
een programma, tegen zijn gewoonte in. Juist toen zij zaten, ging het licht op; Karin
wees hem met groote deskundigheid in het programma de beste filmsterren en
verdiepte zich in hun huwelijken en scheidingen; hij hield zich nog dommer dan hij
was op dit gebied, zoodat Karin telkens vol verbazing zijn onwetendheid met het
grootste overwicht ontmaskeren kon.
‘Je gaat zeker nooit naar de bioscoop?’
‘Toch wel.’
‘Dat geloof ik niet, want je weet er niets van! Je zit natuurlijk altijd thuis te lezen,
is het niet?’
‘Soms, maar niet zoo vaak, als je denkt. Vertel eens Karin: houd jij van lezen?’
‘O ja, erg veel. Ik lees dikwijls in bed. Maar ik heb liever, dat het goed afloopt.
Op de film ook. Een heel enkele maal vind ik een droevig boek ook wel mooi. Zeg,
jij hebt zeker een massa oude boeken moeten lezen voor je studie?’
‘Oude?’
‘Ja, van menschen, die al lang dood zijn, bedoel ik.’
‘Natuurlijk!’
‘Bah, verschrikkelijk lijkt me dat! Menschen, die al lang dood zijn, kunnen toch
niet weten, wat wij willen lezen? Ten minste, zoo goed weten als menschen, die nog
leven, kunnen ze het zèker niet! Is het soms niet zoo?’
‘Karin, je bent geniaal!’
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‘Wàt ben ik?’
‘Een genie. Je zegt geniale dingen!’
‘Och, schei toch uit! Let nou liever op, de film is al begonnen. Ik heb niet eens de
rollen gelezen. O, het is een drama; zie je wel, Groot Romantisch Filmdrama staat
er.’
Het drama begon zich voor hun oogen af te spelen. Dumay zag een reeks van
verwikkelingen voorbijtrekken, die hij nauwelijks met half begrip in zich opnam:
een jonge dominee met een omgedraaid boordje wordt ongeneeslijk verliefd op een
schoone tooneelspeelster, de tooneelspeelster lokt hem in haar strikken, maar wordt
zelf ook ongeneeslijk verliefd op hem, het omgedraaide boordje is plotseling
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een semi-soft collar, zij ontbijten samen
aan een meertje onder de berken, er gebeurt nog een massa, hij verklaart nooit eerder
een vrouw te hebben liefgehad, er gebeurt weer een massa. Die verwikkelingen
troffen hem niet als belachelijk of onmogelijk; zij vloeiden abstract langs hem heen,
vol inhoud en toch niet in de sfeer van werkelijkheid of onwerkelijkheid; als dunne
vliezen beteekenis schoven de beelden over zijn gedachten aan Karin, muziek makend
bij de zorgeloosheid, die hem met haar verbond. Zij zat tegen hem aangekropen en
leefde gespannen met de gebeurtenissen mee. Dit is haar natuurlijk element, dacht
Dumay, terwijl hij haar schouder tegen den zijnen voelde. Moet ik nu eigenlijk niet
mijn arm om haar heen slaan, en zoo meer? Neen, dat is toch te gek... En ineens
schoot de vraag in hem op wie zijn voorganger kon zijn. Natuurlijk hàd hij een
voorganger; hij voelde het aan de manier, waarop zij in haar element vertrouwd was.
Misschien was zijn voorganger wèl gewoon, een arm om haar heen te slaan, misschien
vond zij het absurd en liefdeloos, als hij het nìet deed...
Voorzichtig legde hij zijn arm om haar schouder. Hij voelde, dat zij dichter tegen
hem aan kroop, en zag haar gezicht, dat naar de film staarde, vlak naast het zijne
glimlachen.
‘Karin,’ fluisterde hij.
Als antwoord streelde zij zijn hand, tot hij de hare ste-

Forum. Jaargang 2

239
vig had omklemd. Hand in hand keken zij naar den jongen dominee en de schoone
tooneelspeelster, die hun moeilijke leven verder voortzetten. De openbare meening
keerde zich tegen hun verhouding. In den jongen dominee scheen dat weerklank te
wekken. Verwijdering; maar gelukkig, het is maar tijdelijk, liefde overwint alles.
Dumay voelde, dat Karin onder zijn arm herademde, nieuwe hoop ging koesteren
op een gunstigen uitslag. Maar het noodlot voltrekt zich. De macht der openbare
meening wordt steeds sterker. Een vroegere minnaar van de tooneelspeelster komt
uit de gevangenis, terwijl de dominee tusschen liefde en plicht heen en weer geslingerd
wordt. Hij biedt aan, haar weer te beminnen. En zij, hoewel zij in werkelijkheid
steeds den jongen dominee beminnen blijft, gaat met den vroegeren minnaar mee,
om den dominee over te laten aan het meisje, dat de openbare meening hem heeft
aangewezen. Zij schrijft een afscheidsbrief, waarin zij zegt, dat zij hem teruggeeft
aan de zijnen, maar dat haar liefde echt is geweest en ook in de toekomst niet zal
sterven.
Het laatste beeld: de dominee, naast zijn bruid staand met den afscheidsbrief in
de hand, verwezen voor zich uit starend, week in nevelen terug. Het licht gleed
langzaam aan. Dumay zag, dat Karin's oogen nat waren. Zij stonden zwijgend op en
schuifelden in de trage menschenrij naar buiten. Karin zweeg, Dumay zocht naar
woorden, maar hij vond ook niets. De film liep tusschen hen in.
Nog zwijgend, weer arm in arm, kwamen zij in het havenkwartier en stonden
onverwachts voor het water, waarin hier en daar lichten dreven, witte, groene, roode.
Er was in de verte wat geplas en nog verder op het kuchen van een motorboot. De
maan maakte een rand op een wolk, die nog zwarter scheen dan de lucht en het water.
Zij stonden stil en tuurden naar een licht, dat bewoog, langzaam voortschoof, bijna
onmerkbaar.
‘Beweegt het eigenlijk wel?’
‘Ja zeker, het beweegt... heel langzaam.’
En weer een zwijgen. Geroep van menschen, ver weg.
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‘Karin, ben je gelukkig?’
‘Ja.’
‘Alleen door hier te staan, met mij... en verder niets?’
‘Ja, ik ben heel gelukkig.’
Het licht beweegt, beweegt. Of staat het nu werkelijk stil, volkomen stil?
‘En weet je ook, Karin, dat ik nooit iets voor je zal kunnen zijn... dat ik weer weg
zal gaan... dat ik nooit...’
‘Wat?’
‘Nooit met je... kan trouwen.’
Zwijgen.
‘Ben je nu nog gelukkig?’
‘Ja. Je bent heel anders dan andere mannen. Jij zult nooit iets gemeens doen, dat
weet ik!’
‘Hòe weet je dat?’
‘Omdat je in de trein... zoo voor me opkwam.’
‘En als ik je nu zeg, eerlijk, dat ik nooit... met je...’
‘Jìj zult nooit iets gemeens doen, zooals...’
‘Zooals?’
‘Och nee, niks.’
‘Jawel, wèl iets. Zooals?’
En plotseling sprak Karin over Lucas, onsamenhangend, brokkelig. Zij sprak over
hem, alsof Dumay allerlei van hem wist en nu meer van hem moest weten. Flarden
van episodes trokken aan hem voorbij, episodes uit bosschen, balzalen, lunchrooms,
vol van toevalligheden, die hij niet begreep, en aanduidingen, die hem raadselachtig
bleven. Terwijl het licht in de haven langzaam wegbewoog, stond hij met het
vertellende meisje tegen zich aan te luisteren, soms iets vragend, soms knikkend van
ja of schuddend van neen. Soms zweeg Karin eensklaps, en eenmaal kuste zij hem
midden onder een verhaal heftig op zijn mond. Hij luisterde, vreemd geboeid door
dit vertellen over een man, dien hij niet kende, dien hij nooit gezien had, dien hij nu
toch zag geboren worden uit haar woorden, eerst bespottelijk vaag en willekeurig,
langzamerhand duidelijker, met sporen van een menschengezicht, van kleeren, van
manieren. Lucas; Lucas Wijsenbeek. Van Wijsenbeek &
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Co., badinstallaties, waschtafels, gasfornuizen. De verloofde van Karin Laurens. Een
man op een kantoor, met allerlei overwegingen in zijn hersens, waaronder eenige
van bijzonderen aard betreffende Karin: Lu-cas. Naast Karin, zij op zijn schoot, arm
om haar heen in de bioscoop, ook natuurlijk... lippen op haar lippen...
‘Had hij, Lucas... een snor?’
‘Nee, dat gelukkig niet’
‘O... Hield je van hem?’
‘Ik vond hem wel aardig. Eerst ten minste.’
‘En waarom later niet meer, waarom nù niet meer?’
‘Dat zeg ik liever niet.’
‘Je zei straks: hij had iets gemeens gedaan. Je moet me zeggen, wat het was, hoor
je, je moet het me precies zeggen!’
Dumay had haar bijna ruw tegen zich aan getrokken. Weer kuste zij hem, maar
met oogen vol tranen.
‘Het was niet waar, wat hij zei. Hij loog het, en dat wist hij... hij wist dat ik hem
allang gezegd had, dat ik niet met hem wou trouwen. Als ik toch niet met hem wil
trouwen... hoef ik er toch zeker niet om te huichelen, wel? En toch heeft hij dat
gezegd...’
‘Wàt dan toch?’
‘Hij heeft gezegd dat ik er... zooéén was, van de straat, dat ik een hoer was, heeft
hij gezegd. En hij weet, dat hij het liegt, dat ik het eerlijk met hem gemeend heb.
Zoo, nou weet je het... en het kan me ook niet schelen, dat jij het weet. Vic, ik houd
zooveel van je, zooveel van je, van jou alleen. Ik zal ook nooit meer om iemand
anders geven... ik zal alles doen, wat jij pleizierig vindt, heusch. Maar je gelooft toch
niet, wat hij gezegd heeft? Hij liegt het, en hij weet, dat hij liegt, dat is het... het
gemeene ervan...’
Dumay zag de maan boven de zwarte wolk uitklimmen, terwijl hij Karin's hoofd
vaster tegen zijn schouder trok. Hij trachtte het gezicht van Lucas te ontcijferen,
maar hij kon niets vinden dan iets bleekgroens, iets maanachtigs en spookachtigs
tegenover het levende, betraande gezicht

Forum. Jaargang 2

242
van Karin, iets, dat hij haatte om een vage wreedheid, nog zonder het te hebben
onderscheiden. Deze Lucas was naast hem komen staan, terwijl hij zich zorgeloosheid
had beloofd, dispensatie van verleden en toekomst; hij dwong hem, nù al weer, tot
overleg en partijkiezen. Hij twijfelde er niet aan, of die Lucas moest een schoelje
zijn, een laffe en berekende egoïst, die misbruik had gemaakt van zijn overwicht, of
een domme idioot, die er genoegen in schepte, een meisje met sadistische
scheldwoorden in den grond te boren. Arme Karin! Hij heeft je zeker erg te pakken
gehad! Je had beter uit je oogen moeten kijken!
‘Zeg, dat je niet gelooft, wat hij gezegd heeft. Ik zou het je anders toch ook niet
hebben verteld! Toe...’
‘Natuurlijk, ik geloof er geen woord van. Ik geloof niets kwaads van jou!’
‘Meen je dat? O, Vic...’
De maan had de wolk onder zich gelaten en stond vrij in den zomerhemel. Het
water had lichte zilveren rimpels. Van een schuitsilhouet in de nabijheid riep een
man, onverstaanbare, schorre klanken. Op dit oogenblik flitste door Dumay's brein
een zoo jonge en onwaarschijnlijke gedachte, dat hij schrok, als had iemand hem een
onverwachten klap gegeven. Terwijl Karin's mond op den zijnen was, hóórde hij die
gedachte zich plotseling melden. Het was een voorloopig bericht, een van verre
komend, verontrustend telegram.
Hij schrok zoo, dat hij doorkuste, om alle verantwoordelijkheid voor het nieuwe
element te ontwijken; maar na den zoen stond de gedachte vaster en helderder ergens
in zijn hoofd.
‘Kom, ik breng je naar huis,’ zei hij beslist. Een ongeduldig verlangen naar
confrontatie met den indringer verdrong al het andere.
‘Nu al?’
‘Ik heb morgen veel werk.’
‘O ja, dan...’
Hij voelde, dat Karin hem niet begreep; maar het ongeduld dreef hem langs alles
heen. Hij bracht haar tot aan
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haar huis, opende de deur voor haar en wilde afscheid nemen.
Zij hield hem tegen.
‘Vic, als je nog even meegaat, naar boven... kan ik nu die bloedvlek uit je jas
maken.’
Dumay aarzelde. Zij legde zijn aarzeling verkeerd uit.
‘Moeder is immers uit de stad.’
Hij glimlachte. De gedachte in zijn hoofd riep.
‘Ik bel je morgen op, Karin, als je op kantoor bent. Nu moet ik weg, werkelijk. Ik
moet voor morgen nog allerlei dingen...’
Het laatste, wat hij van haar zag, was de gedweeë droefheid in haar oogen, die
hem niet begrepen.
MENNO TER BRAAK
(Wordt vervolgd)
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Panopticum
De Oud-helden
De twee meest geblameerde menschen van Nederland zijn op het oogenblik, dat ik
dit schrijf, ongetwijfeld prof. dr. H.T. Colenbrander en kapitein-luitenant ter zee P.
Eikenboom, de commandant van ‘De Zeven Provinciën’. Het plagiaat plegen is een
zonde, vooral wanneer het Willem den Zwijger betreft, maar het onbekwaam
gezagvoeren over een oorlogsbodem met een naam uit den tijd van De Ruyter is
zondiger; het plagiaat is een aangelegenheid van de wetenschapsmannen onder elkaar,
maar als men de ‘soos’ boven de commandobrug prefereert, raken de koloniën in
gevaar en bemoeien tallooze menschen er zich mee, die op hun beurt diezelfde ‘soos’
boven diezelfde commandobrug zouden hebben geprefereerd, doch niet door het lot
in de gelegenheid werden gesteld zulks te bewijzen. Hoe onschuldig wordt eensklaps
Colenbrander's misdrijf (zijn ‘werpen’ van een ‘smet’ op ‘ons nationaal leven’, om
met de heeren Geyl en Van Eyck te spreken), als men terugziet op het drama, dat
een gewone zeeofficier kan veroorzaken door te handelen als een normaal voor zijn
leven bevreesd mensch! De geheele nederlandsche vloot in actie, kranten vol van in
lang niet geventileerde ‘gevechts-eenheden’ en echte eskaders, het publiek weer eens
in partijen verdeeld; de tragi-comedie van een miniatuurgevecht met één moordende
bom en een daarop overhaast aansnellende ambulance, om de bom weer goed te
maken, een sleepboot, die blijkbaar niet wist, dat er een zeeslag gehouden werd en
bijna in het gedrang was geraakt; een juist door deze miniatuurverhoudingen al
bijzonder grotesk beeld van het oorlogsbedrijf en zijn entourage! Maar uit al deze
wederwaardigheden draag ik niets zoo sterk mee door het leven als een hevige,
onberedeneerde sympathie voor den heer P. Eikenboom, die zoo normaal bevreesd
is geweest voor zijn existentie en zoo precies op het juiste oogenblik getoond heeft,
wat alle collectieve dwang-ideeën waard zijn, als men niet aan de bittertafel van de
‘Witte’ heeft plaatsgenomen, ten einde met de vrienden oud-commandanten een
ingezonden stuk voor de N.R.Ct. te schrijven, maar midden in de onaangenaamheden
zelf op de wip gezet wordt tusschen het eeuwige recht op een jaartal in de
geschiedenisboekjes en het lot van de officieren in de film Potemkin. Blijkbaar was
het temperament van den heer Eikenboom ten eenenmale niet geschikt om tot die
enorme zelf-vergetelheid te geraken, waaraan men (mits de juiste enscèneering
toevallig aanwezig is) de reputatie van een Van Speyck te danken heeft. Terwijl de
Van Speycks uitzonderingstemperamenten zijn, die op het critieke moment moediger
voor den dag komen dan gewoonlijk, zijn de Eikenbooms regel; de gangbare phrasen
van de bittertafel herinneren zij zich niet meer, als zij, de eenige maal wellicht in
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hun gansche bestaan, voor iets anders worden gesteld dan glimmende ponjaards,
recepties op ‘soozen’ en nagekauwde ideeën van Piet Hein; zij zijn laf, en in die
lafheid wordt zelfs een zeeofficier voor ons plotseling weer een mensch, een
sympathieke medemensch in het Adamscostuum van het colbert.
Maar niet aldus oordeelen de oud-gezagvoerders, de oud-helden van de ‘Witte’.
Uit hun ingezonden stukken in de N.R.Ct. spreekt oprechte woede, omdat zij
gepensionneerd zijn en het den heer Eikenboom niet meer voor hebben kunnen doen,
hoe men de lont in het kruit werpt, hoe men alle pensioen voorgoed onmogelijk
maakt door glimlachend te sterven, kortom: hoe men doodgaat in een vlaag van
begenadigde domheid. Als de heeren van Sandick en van Nouhuys de pen voeren,
sidderen de biljarten, en de vrienden oud-gezagvoerders vragen elkaar na het
avondblad gelezen te hebben: ‘Wist jij, dat die Van Nouhuys schrijven kon? Is hij
misschien familie van dien schrijver Van Nouhuys, je weet wel, van Eerloos en Het
Goudvischje? Nou enfin, hij zegt het goed; wat doet zoo'n vent officier te worden?
Die Eikenboom...’ Ik weet het, mannen, de heer Eikenboom is geen held, en
waarschijnlijk heeft hij, als zoovele collega's, bij zijn beroepskeuze meer gedacht
aan den hartveroverenden ponjaard en den daarbij passenden nimbus op de bals van
de ‘soos’ dan aan den plicht harakiri te plegen voor het pensioen van den
oud-gezaghebber Van Nouhuys; in de dagen, toen hij nog zeer jong was en geheel
onrijp voor de ‘Witte’... Maar het ergste is, dat ik waarachtig geloof, dat de
protesteerende oud-gezaghebber Van Nouhuys, in bepaalde omstandigheden en
voorzien van een bepaald temperament, in staat zou zijn geweest tot een heldendaad
à la Van Speyck; en erger nog is, dat ik geen grein sympathie voor zijn
vaderlandlievende zelfopoffering zou kunnen voelen, na lezing van zijn ingezonden
stuk, omdat het (alweer: gegeven een zeker temperament) bij zulk een ingekankerde
domheid uiterst gemakkelijk moet zijn den heldenmoed te vertoonen van een
omgekeerd afgedraaiden Jan van Schaffelaar, opvliegend tegen ‘De Zeven Provinciën’,
waar de heer Eikenboom slechts op eerbiedigen afstand volgde.
M.T.B.

De Amazone is coming Man
Wat iemand die Mädchen in Uniform niet gezien had, van de film van Erich
Waschneck, Acht Mädels im Boot, zou denken? Behalve dat hij met verwondering
constateeren zou dat de acht Mädels er wel bijna anderhalf dozijn waren, zou hij
waarschijnlijk uitbundig lachen over het gymnastisch credo dat hier met suikerzoete
tevredenheid beoefend wordt, en zich herinneren dat hij in het land van de Nacktkultur
in werkelijkheid wel eens groteskere tafereelen van zonaan-bidding had gezien dan
juist dèze zwerm meisjes in badpak of half-
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weg het badpak. Het lijdt geen twijfel dat de zaligheid van het zonnebaden in deze
film heel wat aannemelijker is dan in die onovertroffen Groteske: ‘Wege zur Kraft
und Schönheit, en men zou er met genoegen een winteravond naar kijken als niet de
doodelijke ernst waarmee de zaligheid in zwoegende discipline werd omgezet, het
effect op een zeer ironische manier kwam bederven.
Het succes van Mädchen in Uniform is ontstellend groot geweest; toch kan men
nog altijd het gevoel blijven houden dat deze populariteit de waarde ervan niet verried.
De waarde lag in de natuurlijkheid van de sfeer (dat wil zeggen de knappe regie van
het spel van de kinderen), in de gevoeligheid, en in de keuze van de twee voornaamste
actrices. De natuurlijkheid leed alleen een kleine schade in de bijna allegorische
plastiek van het slot, met de trap en de gang waarin de directrice als in een krocht
verdween. Men kon daardoor ook zonder scepticisme ‘meevoelen’: het vermoeden
van een hoeveelheid afgunst op een romantische situatie die zich over het algemeen
met het medegevoel-in-de-bioscoop mengt, was tegenover het afgesloten wereldje
van de meisjeskostschool niet noodig. En wat de keuze der personnages betreft, een
beschouwing van Acht Mädels im Boot, dat schaamteloos op het succes van Mädchen
in Uniform verder speculeert, doet zien hoezeer het de kracht van de film van Leontine
Sagan was dat door de keuze, en de ‘toepassing’, van Hertha Thiele en Dorothea
Wieck het eigenlijke lesbische element buiten de film bleef. De bioscoopdirecteuren
denken er overigens anders over; in Parijs althans prijken de affiches (waarop
Dorothea Wieck nauwelijks een vedetteplaats heeft; men vindt haar hier ‘koud’) met
de zin: ‘Ik noem dit een vorm van de Groote Liefde’ (uit de leeraressenvergadering,
ik citeer bij benadering) door stippeltjes suggestief gemaakt. En men hoeft de
vrouwelijke captain in Acht Mädels im Boot maar te zien optreden om te begrijpen
dat Erich Waschneck blijkbaar de bioscoopdirecteuren gelijk gaf.
Acht Mädels im Boot is niet uitsluitend een neerslag van het succes van Mädchen
in Uniform. Het heeft een oplossing en een voorlaatste oplossing, en men krijgt
duidelijk het gevoel dat de voorlaatste het is die er voor het plezier van het publiek
‘van dezen tijd’, het niet nuchter-latijnsche dan, is aangebracht, en dat het eigenlijke
slot er dan nog maar aanhangt om het gevaar voor belachelijkheid te ontgaan. De
regiseur weidt met heel wat meer zorgvuldigheid en nuance uit over de scène waarin
de meisjes-roeiclub het kind dat één van haar verwacht, tot gezamenlijk risico uitroept,
de verantwoordelijkheid van den toekomstigen vader met supreme minachting
ontkennend, dan over het slot waar alles nog in orde komt en het jonge paar op een
idyllische maar niet weinig onnoozele manier van het tooneel verdwijnt. Waarna de
acht (= 1 1/2 dozijn) Mädels min één als training van den dag weer te water gaan,
zich verder om de bevolkingsver-
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meerdering niet bekommerend. In een film die meer gratis van intentie was geweest,
zou men deze scène van emotioneele impuls wel als deel van het geheel, uitsluitend
dramatisch (of ‘comedisch’), hebben kunnen zien; nu, in deze sfeer van óverdiscipline,
en gehoorzaamheid van den regisseur aan ‘de vraag’ van het seizoen, - Karin Hardt
speelt, met veel minder karakter dan Hertha Thiele, toch wel zuiver - herinnert men
zich het slot van Bett und Sofa, waar de vrouw alleen en zelfstandig wegreist en haar
twee mannen het figuur laat slaan, herinnert zich het aantal opinies dat op dit gebied
in omloop is, vraagt zich af of wij op weg naar het matriarchaat zijn, en vermoedt
dat Erich Waschneck, zijns ondanks, wellicht een ‘tijdsverschijnsel’ heeft
geproduceerd!
E. DE R.

Het Schrijvers-eden
De heer Vsevolod Ivanov, een der beroemdste schrijvers van het nieuwe Rusland,
heeft zich ten tijde van een verblijf te Parijs, precies als iedere andere beroemdheid
door een vertegenwoordiger van de verachtelijke kapitalistische pers laten
ondervragen. Uit zijn mededeelingen blijkt, dat het voor allen die zich in de
inktbranche bewegen een heerlijkheid moet zijn om in Rusland te leven. Er wordt
daar geld als water met de vulpen verdient. De wet bepaalt dat er per vel druks en
per vijf duizend exemplaren op zijn minst tweehonderd roebels betaald moeten
worden. Maar voor corifeeën stijgt dit honorarium tot duizend roebels. Er zijn veel
corifeeën in Rusland. ‘Ik constateer,’ aldus de heer Vsevolod Ivanov, ‘dat ons land
het eenige ter wereld is waar zèlfs een dichter die ver beneden het middelmatige
blijft van zijn vakverdiensten kan leven.’ De heer Vsevolod Ivanov vergist zich
wanneer hij in deze de muzen tergende misstand een der weldaden van zijn staatsorde
ziet.
Verder hangt de heer Vsevolod Ivanov ons een mooi verhaal op van asyls voor
schrijvers. Te Moskou zijn er reeds drie van die kazernes voor kopijkoelies, waar
samen reeds meer dan vijfhonderd van die stakkers opgesloten zitten. Een nieuwe
inrichting voor tweehonderd stuks is in aanbouw. De heer Vsevolod Ivanov, die zelf
behagen schept in het verblijf aldaar en die er boeiend over uitweidt, vergist zich
toch alweer als hij denkt dat wij iets aantrekkelijks vinden in het vooruitzicht van
samen te moeten hokken met Alie van Wijhe-Smeding, M. Premsela, Antoon van
Duinkerken, Herman Middendorp, de oude heer Borel, of de idealist Anthonie Donker
1)
. Wij houden er nu eenmaal andere denkbeelden over hygiëne op na.
De heer Vsevolod Ivanov kan dus aardig praten en heeft veel nieuws ter kennis
gebracht. Maar eenige details heeft hij naar mijn

1) Klassificatie van Ds. Spelberg, die aan dit idealisten-werk een preek wijdde.
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smaak wat te veel in de schaduw gelaten. Nieuwsgierig van nature zijnde, zou ik van
hem willen hooren of schrijvers die nu toevallig niet dwepen met de heerschende
staat van zaken óók duizend roebel per vel druks en per vijf duizend exemplaren
ontvangen; of auteurs die er niet over denken om de rug van den heer Stalin schoon
te likken, óók recht hebben op een suite van vertrekken in het Litteraire Besjeshuis.
De heer Vsevolod Ivanov zwijgt als een mof over eigenzinnige, eerlijke en
openhartige mannen. Terecht, dunkt me; want voor dezulken is geen plaats in een
zoo goed georganiseerde samenleving met staatshonorarium en rijksonderdak. Maar
voor de auteurs van goeden wille moet gezorgd worden. Eere wien eere toekomt.
Als de eene hand de andere wascht... Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
Zou de heer Vsevolod Ivanov als er nog een flatje vrij is, niet een paar gehoorzame
grootmeesters van ons willen overnemen? Hij zal er plezier aan beleven. Als ze goed
gevoed worden dan likken ze alles af. Ze hebben er de routine van. En hoe groot de
leegte die zij achterlaten ook zijn moge, ik gun ze aan het Eden. Voor de gemeenschap
moet men met opgewektheid offers brengen.
GR.
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Klacht
Onder dezen titel ontvingen wij van S. Vestdijk het volgende sonnet, in aansluiting
aan de opdachten bij de Uren met Dirk Coster, van Hendrik de Vries:
Red.
Hoe 'k pennelik en knies
Om 'n vers te doen ontluiken,
Daar Henderik de Vries
Mijn naam zoo moest misbruiken!
Zal ik aan vlugzout ruiken
Totdat ik rijmen nies,
In dichtaderen duiken
Voor zoo iets slijm'rig-vies
Als p e s t - l i j k !? Neen, dat had
Ik nooit verwacht; o, dat
Vergalt mij al uw woorden...
O, dichter van d e N a c h t
Uit 't ijzig-strenge Noorden,
Dát had ik nooit verwacht...

S.V.
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[Tweede jaargang, N . 4]
Nachtelijke Wapenschouwing
AAN GEORG KORABLEFF
Op een nacht van het eind van het jaar,
Komt een storm uit het zwart van de bergen
Om met noodweer, verwarring, gevaar,
Een te vreedzame wereld te tergen;
Tot de menschen niet weten meer waar
Het bibbrende lichaam te bergen.
De wolkenjacht onder de maan
Sleept schaduwmassa's beneden
Over 't laagland; breekt donker baan
Door het licht van de laaiende steden.
Geknakt worden wijnstok en graan
En de oogst als met voeten getreden.
De bosschen staan kreunend en zwart
Als geteisterde regimenten,
Daarvóór wappren heesters verward
Als verlaten bivaks, wapens, tenten;
Staat struikhout als voetvolk verstard,
Tot carré's in een slag, die gaat kentren.
Het hooren en zien vergaat;
Atlantis valt over Europa,
Dat neerzwicht, en wat nog bestaat
Wordt door slagregen zwartbloedbeloopen.
Tot bij Moscou de donder inslaat
En de graven gaan smakkend open.
Van Spanje tot Rusland, alom,
Waar legers het leven verloren,
Een bijeenbehoorende drom
Rust onder molm hout, rijpend koren.
Alom tromt de storm: kom weerom,
Tot het diep in den grond is te hooren.

Forum. Jaargang 2

250
Zij rijzen op, dwars door het veld,
En langzaam formeert zich het heer,
Als een vloed, die met langzaam geweld
't Wad neemt in zijn grauw beheer.
Tot het eindlijk is opgesteld
En wacht alleen op zijn heer.
Om borstkassen, diep ingedrukt,
Hangen kurassen te roesten.
Op het laatste moment opgerukt,
Klemmen doodsklauwen sabelknoesten.
De storm legt zich even: verrukt
De verwoesting te zien der verwoesters.
Een nacht van het eind van het jaar,
Roept een storm het leger tot de orde.
Het wacht lang - opeens staat hij daar,
Ergens grijs in het donker geworden.
Hij groet met een sober gebaar
Al turend op kaart en dagorder.
Vestigt dan op zijn heer, dat niets meer
Verbindt dan geloof in zijn macht,
Zijn blikken, het komt in 't geweer
Voor den veldheer, door allen verwacht.
Hij staart op 't gestorven heer,
Dat herleefd is voor, in hem - een nacht.
Een nacht van het eind van het jaar
Staat de groote armee in slagorde;
De storm dekt de lichtschuwe schaar,
Loeit hem toe wiens adelaar stortte.
Voor de eeuwigheid niets dan elkaar
Hebben zij, tot het dag moet worden.
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Zij deinzen en dalen alom,
Waar legers het leven verloren.
In hun massagraven weerom,
Tusschen kruisen, wijngaarden en koren.
Geen kommer of rouw kan de drom
In de diepe doodssluimering storen.
Voor de droom van zijn roem gevallen
Herlevend een nacht van het jaar.
Terwijl hij, die 't lot hield van allen,
Geen dag kan vergeten en zwaar
Broedt op veldtochten, lotgevallen,
Of het weer te beslissen waar.
Hij keert naar het eiland terug
Tot de plek - 't is niet later geworden,
Waar hij stond met gebogen rug
Te staren op golvenhorden,
Die gaan in gebroken slagorde
Naar een einder heen en terug.
Wie het voortstromplend menschdom ziet
En hem staan, vraagt zich af: wat is waar?
Het leven dat vredig vervliet,
Of het lot van den heerscher, die daar
Op zijn rots dood en eenzaam staat, maar
Over al zijn getrouwen gebiedt;
Een nacht in het eind van het jaar.

J. Slauerhoff
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Aardbeving Nicaragua
NAAR RUBEN DARIO
't Is vroeg, de witte huizen, kerken, tuinen,
De hekken, waar ik langs liep, spelend kind,
Als man 's nachts zong; staan in de stilte samen
Al eeuwen tot een stad; er is geen wind.
De maan bleekt in 't azuur, teerrood begint
De dag over de heuvlen, voor de ramen Daar komt de schok, schuin knikken de oude huizen;
Er puilen menschen uit, van angst doof, blind.
Knielen op straat, dicht naast elkander - Help,
Heilige God, Santa Virgen. De bodem siddert,
Als door onzichtbre klauwen ingetrokken.
De lucht wordt zwaar als lood. Komt er geen wind?
't Is of de dood de weerlooze aarde worgt
Terwijl het firmament minachtend toeziet?

J. Slauerhoff
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Dialogue Mystique
‘O marinero
en esta fonda’.
‘O lichtmatroos,
‘Wat zoek je toch
‘In deze kroeg?
'k Zit in mijn hoek
En drink een glas,
Ik lig niet graag
Des nachts in 't gras.
‘Neen, neen, matroos,
‘Je hebt toch drank
‘Aan boord genoeg.
'k Was derdhalfjaar
Ter walvischvangst.
En voor de stilte
Heb ik angst.
‘Maar in het dok
‘Begint 't lawaai,
‘Al 's morgens vroeg!
Neen, ik hoor graag
Valsche muziek.
't Geknars van winches
Maakt mij ziek.
‘Neen, neen, matroos,
‘Je luistert niet.
‘Je bloed zingt jou
‘Een ander lied.
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Nu ja, 't is waar,
Ik kwam om jou.
'k Zag in drie jaar
Geen blanke vrouw.
'k Zoek jou met huid,
Haar en de rest,
In deze kroeg.
‘Matroos, dat 's best.
‘Verbras je buit.
‘Ik ben genoeg.
‘Je hebt plezier,
‘Betast mijn been.
‘Boy, come here,
‘One bottle champaign.
‘Buig je maar over
‘Mijn boezem heen.
‘Steek je hand erin;
‘Two bottle champaign.
‘Wil je nog meer,
‘Kom dan boven,
‘Ik doe meer
‘Dan alleen beloven.
Neen, Dolly, neen,
Dat zoek ik niet Van kroeg tot kroeg.
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Dat wil ik niet ‘Maar wat dan wel?
‘Ik weet het niet
‘Matroos, matroos,
‘Je bent geen man.
‘Geen drank geen vrouw,
‘Wat zoek je dan?
Ik weet het niet,
Het is ook niet
In deze kroeg.
Ik heb nooit wat
En heb ik wat,
Dan is 't niet dat.
‘Je bent een held,
‘Maar niet bij de hoeren
‘Geef mij mijn geld,
'k Heb tijd verloren,
Hier, alles, neem,
'k Ga weer op zee.
Mijn hart barst nog
Van woede en wee.

J. Slauerhoff
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De Dood van het Vitalisme
De Februari-aflevering van Boekenschouw opent met een artikel van J.v.H. ( Pater
van Heugten), dat hij De Dood van het Vitalisme? heeft genoemd. Ik heb even
geaarzeld voor ik besloot op dit stuk met een ander stuk te reageeren, maar het
onderwerp fascineert mij te zeer om den drang tot schrijven te weerstaan. De aarzeling
waarop ik doel, ontstond uit verschillende motieven: ten eerste valt mij het artikelen
schrijven om meer dan één reden moeilijk: ik moet mij geweld aandoen om anders
dan uiterst persoonlijk en uiterst slordig te schrijven, ik ben, critisch, vastgeloopen
in een bepaald procédé; ten tweede betwijfel ik of ik de kwestie ten volle kan overzien,
ook omdat ik er mij nauw bij betrokken voel, ten derde vraag ik mij af: wat is een
uiteenzetting, wat is een artikel waard? Maar ten slotte zwicht ik. Ik kan misschien
tòch, al schrijvend, enkele kwesties. ook voor mijzelf, tot helderheid brengen...
Het artikel begint met een korte beschouwing over den toestand der poëzie. Het
noemt, zeer terecht, als een sterke verrassing de gedichten van Elsschot, maar het
zwijgt van de Spaansche liederen van Hendrik de Vries (en van zijn Stormfakkels),
het zwijgt over Vestdijk, die ik als de meest curieuze verschijning der laatste jaren
beschouw, het zwijgt over Maria Lecina, over ‘ Een winter aan Zee’ van A. Roland
Holst - het vergeet waarschijnlijk nog meer, zooals ook ik hier verschillende dingen
vergat: Tuin van Eros, Andries de Hoghe... De poëzie der laatste twee jaar in ons
land is niet arm, de eenige eeuwige armoede hier, is de armoe aan jeugd.
Van Heugten stelt (mij) de vraag: waar mijn zweepslag blijft, mijn ‘klaroenstoot,
mijn paardengehinnik’. Het vitalisme is dood, constateert hij. Ik zal deze kwestie,
voor zoover zij niet al beantwoord is, door mijzelf, in een stuk als ‘De Tweesprong’
van acht jaar geleden, hier nògmaals bespreken.
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Ik heb, in de eerste periode dat ik mede de ‘ Vrije Bladen’ redigeerde, niet enkel
verlangd naar een sterk en bezielend groepsleven, naar een samenspannend verzet
en élan van een jeugd, ik heb zelfs bij vlagen dat leven en die bezieling gevoeld, in
gesprekken met vrienden, in briefwisseling, een oogenblik misschien zelfs in de
litteratuur - en ik heb, maar volkomen vergeefs, gehoopt en verwacht, maar vooral
toch: gehoopt, dat de brand die in mij en in enkele anderen brandde óver zou slaan
op een groep, op een jeugd, en een vuur worden zou dat ons leven, ons werk
doorgloeien zou met een bij vele schakeering eendere vlam. Deze droom heeft heel
kort geduurd; ik heb links en rechts vrienden en vijanden, ook van mijn generatie,
zien worden tot sterke belangrijke individuen, maar van een gemeenschap heb ik
weinig of niets gezien of gevoeld. Ik heb, hoop ik, ook later nog, maar niet meer zóó
overtuigd, en veel meer wanhopig, dingen gezegd en accenten gevonden die
electriseerend hebben gewerkt, maar ik voor mij heb noch van die opruiersstukken,
noch van mijn vitalistische critieken ook maar een schim van de uitwerking gezien
waarop ik gehoopt had. De collectiviteit, ook van de jeugd, is de collectiviteit
gebleven, lauw, en voorzichtig beschouwelijk. Alleen enkele individuen zijn
toegenomen in kracht - en misschien is dat goed, en noodzakelijk, en beter, maar diè
menschen zouden waarachtig ook zonder mijn zweepslag wel zijn geworden wat zij
nu zijn, en nog zullen worden. Maar de menschen waarvoor ik schreef, de onzekeren,
de driekwart overtuigden, de aarzelenden, die, dacht ik, slechts één stoot noodig
hadden om los te komen, om vol te loopen van gloed, zijn precies gebleven als vóor
mijn ‘zweepslag’. Ik heb hier, in dit verdoemde neerslachtige land, onder de jeugd
vrijwel niets uitgericht - en het heeft mij niet enkel verdroten, het heeft mij vermoeid,
het heeft mij meer vermoeid dan ik zelf heb geweten. Ik ben, op dat punt, ontgoocheld,
teleurgesteld, en ik ben ermee klaar. Ik heb de illusie niet overwonnen, dat er eenmaal
ook in Holland een Jeugd zal zijn, hoewel ik omziend, niets zie, niets
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hoor, niets meer hoop - tenzij tegen alles in, maar ik denk er niet aan nog eenmaal
mijn kracht te verspillen in een richting, die proefondervindelijk, niets dan ellende
oplevert: uitputting en teleurstelling bij mij zelf - en de onverschilligheid heeft zij
niet weggevaagd, nauwelijks verminderd, nauwelijks aangetast. De honden, eerwaarde
pater, hebben hier zulke afschuwlijk-gevoellooze huiden, dat mijn zweepslag ze
hoogstens gekitteld heeft, maar nimmer gestriemd - en ik verzeker u dat de karwats
goed was, en dat ik met hartstocht sla.
Ik begrijp wel, dat het voor velen een aardig gezicht is geweest: dien razenden
‘kroonprins’ te zien ranselen als een gek, een Quichote, maar misschien begrijpt u
dat niets mij zoo pijnlijk was als te ranselen onder het geamuseerd toe-zicht van het
publiek, en dat niets mij zoo heeft teleurgesteld als de onveranderlijkheid, in lauwheid
en traagheid en onbezieldheid, van mijn generatie en bloc, van mijn jeugd, die
honderden jonge menschen had moeten omvatten, en die er nu nog hoogstens één
tiental telt. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb het recht, in die richting, te zwijgen en ik zwijg, ik zwijg als een mof.
Ik begrijp volkomen, dat uw vraag deze uitwerking, op mij-zelf ten minste, niet
bedoeld of voorzien heeft, maar zij heeft mij gegriefd; zij heeft iets in mij wakker
gemaakt van mijn ontgoocheling van voor enkele jaren, die ik vrijwel te boven was
- en dit had u kunnen en dus moeten voorzien.
Is het vitalisme dus dood? Het vitalisme, als theorie van de vitaliteit, als ideaal
van een krachtige jeugd, ontstaan in mij, omdat in de werkelijkheid die vitaliteit er
niet was, ja dàt vitalisme is dood. Het is een phase van mijn leven geweest, een
wanhoopskreet, een leus van bezieling, een machtspreuk, een tooverwoord - maar
het is geheel zonder werking gebleven dan dat het mij heeft vermoeid. Heb ik dus
het recht om het vitalisme, uit vitalisme, uit lijfsbehoud, te laten sterven en dood te
verklaren, of niet? En u zegt hoop ik niet: u spreekt te zeer van en over en uit u-zelf,
‘Prince Charming’, want dan ant-
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woordt de ‘prins’, aan wiens charme u nu misschien twijfelt: ‘inderdaad, le vitalisme,
c'était moi’.
H. MARSMAN
P.S. Een volgend maal over ‘Forum’, maar elders.

Postcriptum bij het voorgaande
Men heeft de reaktie gelezen van Marsman op de opmerkingen van de heer Van
Heugten S.J. betreffende het vitalisme en Marsman zelf; ik maak van deze gelegenheid
gebruik om in enkele punten het Forum-gedeelte af te doen, dat door Marsman eerst
‘elders’ kon worden behandeld.
1. De ‘bedorven maag’ die de heer Van Heugten S.J. ons toeschrijft, erkennen wij
gaarne; maar niet het ‘voortreffelike der aarde’ bezorgde ons die - de eeuwige
Hollandse soep, waterachtig of brijïg, de melkschoteltjes en witte sausjes van de
dierbare toon, de humbug van het altijd en kontant edele, weldenkende en liefdevolle,
dat er bij een zeker publiek onfeilbaar als hoge kunst ingaat, dàt en dat alleen, bederft
onze magen, o ja! reeds bij de simpele gedachte eraan.
2. De ware ‘scherpzinnigheid’ van ons geschrijf moet iemand ontgaan, die bot
genoeg is om zijn illuzie Dirk Coster te handhaven op grond van twee bloemlezingen,
zelfs voorzien van een ‘dichterrevue’. Het moet wel tergend zijn voor de schrijver
van een zo rijkvloedig Kunst-Proza om met zulke argumenten te worden verdedigd;
ik altans verklaar mijn scherpzinnigheid, bij een getuigenis van déze kompetentie,
als van nul en geener waarde.
3. De vergelijking van ondergetekende met Montherlant, de opmerking over ons
aangekweekt Villonisme en Baudelairisme, zijn van een kompetentie, volmaakt in
harmonie met het voorgaande staaltje. Ik ben zo vrij te betwijfelen dat de heer Van
Heugten S.J. zou weten wàt Villonisme en Baudelairisme zijn, hij lijkt mij aan
dergelijke begrippen eenvoudigweg niet toe, en dit zou nog precies
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zo zijn indien hij zijn licht had opgestoken bij de Brabantse halfbegrijper Van
Duinkerken. Wat hij verder over ‘kerels’ zegt, over seniliteit, perversiteit en cynisme,
is uiteraard, en krachtens de initialen die zijn naam sieren, niet alleen maagbedervend
en dierbaar, maar allerliefst gelijkwaardig aan kinderpraat.
4. Wat het ‘vage grote’ is, dat voor ons geldt, wil ik hier voor een laatste keer
verduideliken door nogmaals te verklaren dat wij niet Vondel, maar Multatuli
beschouwen als de geniaalste Nederlander die ooit de pen heeft gevoerd. Ik verwijs
verder op mijn beurt naar mijn ‘opuscula’ en die van mijn mederedakteur Ter Braak,
waarin inderdaad enige voor de heer Van Heugten S.J. en de Hollandse dierbaarheid
onbruikbare namen met ere worden genoemd, als daar zijn: Stendhal, Nietzsche,
Gide en nog een paar - en dit met het klare besef dat zij wel zonder uitzondering op
de index zullen staan.
5. Ten slotte, en de krisistijd in aanmerking genomen, waarin iedere bijverdienste
een soort plicht wordt, stel ik de heer Van Heugten S.J. voor om mij een bedrag te
garanderen van zegge ƒ600, waarvoor ik hem binnen drie maanden twee
bloemlezingen zal afleveren, mèt de schijnbaar onmisbare ‘dichterrevues’ erin, en
bij bestelling zelfs volmaakt dierbaar van strekking en toon, en die zijn twee
illuzie-bloemlezingen voor het minst evenaren zullen ook in ‘inzicht en smaak’.
Deze punten heb ik onder elkaar geschreven, niet met polemiese bedoelingen,
zoals de oppervlakkige lezer zou kunnen vermenen, maar zuiver principieel.
E. DU PERRON
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Dr. Dumay verliest...
Zevende Hoofdstuk
Dumay draaide het licht in zijn kamer aan, bevestigde het stopcontact van zijn
bureaulamp en draaide het groote licht weer uit. In het zachtgele schijnsel lag zijn
kamer rustig als altijd voor hem: de boekenkasten, de twee leeren clubfauteuils, het
afghanistan vloerkleed, de divan, waarop hij met zijn geblesseerde knie had gelegen.
Hij ging voor zijn bureau zitten en staarde verstrooid naar den grooten glazen bol
met irissen, die tusschen zijn papieren glansde. Hij hield van de weerspiegeling van
het gele lamplicht in dien bol, die altijd op het bureau van zijn vader had gestaan.
De irissen zijn nieuw, viel hem op; die heeft juffrouw van der Wall zeker vandaag
gekocht...
Hij stond weer op en zocht zijn kamerjapon. De gedachte waakte achter zijn
voorhoofd en wachtte, tot hij gereed zou zijn voor de confrontatie. Bij het aanschieten
van de kamerjapon voelde hij iets hards in den zak van zijn colbert, dat daar niet
behoorde te zijn: het was de sleutel van Karin's huisdeur, dien hij vergeten had terug
te geven. Een lange, spichtige sleutel met een nijdigen snavel. Hij tikte er mee tegen
den glazen bol, die met een helderen kristalklank antwoordde. Als ik nu nog driemaal
tik en de bol geeft driemaal denzelfden klank, dan zal ik geluk hebben, dacht hij. De
bol gaf driemaal denzelfden helderen klank. Dumay legde den sleutel voor zich op
het bureau. Hij zag nog eens om zich heen; er was niets afleidends meer te doen, alle
gewone dingen waren present, hij zat in zijn kamerjapon voor zijn bureau... Uit de
kist op het tafeltje nam hij een sigaar en stak die aan. Hij ging verzitten en rookte.
Het moment was gekomen: hij moest nu de gedachte, die hem een uur geleden had
overrompeld, als een man te woord staan.
En langzamerhand verdween alle voorloopige rust, om
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plaats te maken voor een verterende onrust: de gedweeë droefheid in Karin's oogen
legde beslag op hem. Niet Karin zag hij voor zich, alleen de droefheid bij het afscheid
in haar oogen, als een aanklacht, een stomme beschuldiging aan zijn adres. Mijn god,
dacht hij, met die beschuldiging voor mij moet ik nu gaan denken. Ik moet, er is niets
aan te doen. Nù moet je bewijzen, dat je kunt denken, Dumay, dat je a tegen b kunt
zetten; nu, onder de gevaarlijkste omstandigheden, met alles tegen, nu moet je de
ervaring van vier en dertig jaar leven en minstens tien jaar denken in het geding
kunnen brengen tegen een gevoel, dat je weerloos dreigt te maken. Vooruit: isoleer
je gedachte van een uur geleden. Je wilt Karin trouwen. Vraag nu duizendmaal:
waarom, waarom, waarom? Wil je je opofferen, omdat een zekere Lucas haar gemeen
behandeld heeft? Zeg maar ja. Maar waarom wil je je opofferen? Omdat je eigenlijk
niet aan een opoffering gelooft, omdat je daarachter iets zoekt voor jezelf, een veel
dieper bevrediging dan die van je tegenwoordige leven. Verder. Weet je, dat je
verliefd bent? Zeg maar ja. Je weet immers toch niet, in hoeverre je verliefdheid je
verblindt. Of is misschien je verliefdheid een bewijs, dat je op den rechten weg bent?
Je zult het allemaal later pas weten. Verder. Wees eerlijk: zou je dan iets anders
begeeren, dan dit vrije, eenzame leven? Zou je onvrij willen zijn en aan een ander
gebonden? Denk aan Jeanne van Riemsdijk en haar hardnekkige neiging, om Bach
te spelen, als je een gewoon kopje thee wil drinken. Dat zou Karin juist nièt doen,
zeg je. Zij zou je niet hinderen met quasi-cultuur, zij zou je niets opdringen, zij zou
precies datgene voor je zijn, wat je verlangt... Verlangt? Je verlangt dus toch nog
iets anders dan je tegenwoordige leven?
Dumay begon door de kamer te ijsberen. Een duister vermoeden, dat zijn lot al
buiten deze redeneeringen om beslist was en dat hij zichzelf hier op een belachelijk
spiegelgevecht tracteerde, rees onweerstaanbaar in hem op; maar hij verzette zich.
Eerst antwoorden, eerst weten! Gesteld, die gedachte was krankzinnig; waarom is
ze dan
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bij mij opgekomen? Opoffering? Onzin. Verliefdheid? Onzin. Ik kan die dingen
isoleeren. Isoleer ik ze, dan blijft er toch iets over. Maar wat? Bang, om over tien
jaar zoo te zijn als de Populaire, een caricatuur van vijf en veertig, met een schepnetje
en een passepartout voor het Stadion? Neen. Ik zal nooit worden als de Populaire,
àls ik een caricatuur word, word ik een totaal andere caricatuur, en daarvoor ben ik
niet bang. Ook dat dus niet, zeker niet... Max trouwde met Lydia. Waarom zou ik
niet met Karin trouwen? Halt, dat is geen argument. Dat is een argument tegen. Een
beetje minnaar, een beetje papa, enz., dat gaat voor jou èn Karin niet op! Maar toch:
denk eens aan Max, aan zijn vroegere avonturen! Hoe gewoon is hij geworden,
hoeveel beter staat hem deze levenswijze! En wat hij kan, zou jìj niet kunnen?
Natuurlijk kun je het; je kunt het beter, je kunt Max nog een lesje geven in dit opzicht.
Hìj nam een vrouw met een schijn van cultuur, omdat hij dien schijn niet kan missen;
jìj kunt een vrouw nemen, die ronduit niets anders is dan een vrouw, die niets begrijpt
en nooit iets zàl begrijpen. Is dat niet het eenig mogelijke voor een man als jij, is dat
niet het eenig reëele, dat er voor jou bestaat?... Maar beste jongen, dan is het immers
onnoodig om te trouwen? Waarom dan die idée fixe van het huwelijk? Omdat een
zekere Lucas Karin gemeen behandeld heeft. Dus een opoffering. Op dat punt was
ik straks al. Is het werkelijk zoo? Of: zou het misschien buitengewoon simpel zijn?
Zou ik... van Karin houden, zou dit bijgevoel van opoffering misschen datgene zijn
waarover zooveel woorden worden vuilgemaakt? Zou dit de laatste stap kunnen zijn
naar het gewone menschelijke leven, waarnaar ik altijd heb verlangd? Karin, een
gewone vrouw; eindelijk een vrouw zonder schijnvertooning van ideeën, die na een
maand louter aanwensel of diplomatie blijken te zijn! Zou ik werkelijk... van Karin
houden, zonder meer? Of is dit het sluwste zelfbedrog, het allersluwste, dat ik mijzelf
ooit heb aangedaan?...
Zenuwachtig kneep hij het stompje van zijn sigaar dood in den aschbak.
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Niet allersluwste, maar allersimpelste, zei je daareven. Daaraan vasthouden. Max
een lesje geven, zei je. In welk verband ook weer? Door hem te verbeteren, o ja. Het
allersimpelste: van iemand houden. Gewoon zijn, een voorrecht. Karin, een nòg
gewoner Lydia... Voor de eenzaamheid ben ik niet geschapen. Soms is een dom
woord van juffrouw Van der Wall voor mij een zaligheid. Ik heb de eenzaamheid
verdragen, dat is alles, liever dan Jeanne van Riemsdijk met haar Bach en Ella met
haar kunstnaaldwerk te verdragen. Maar ik ben iemand, die graag omkijkt, als hij
leest, naar een ander, die er is, alleen maar is. Dat is een teeken.
Dumay liet zich vermoeid neervallen in zijn bureau-stoel. Een plotselinge matte
tevredenheid vlijde zich over zijn uitgeputte hersens; hij streek mechanisch over de
zwellende knoppen der irissen voor hem. Hij hoorde het verzet nog in zich, maar
zwak, als uit de verte, het narommelen van een aftrekkend onweer. Vaag trachtte hij
zichzelf weer op te jagen tot den tweestrijd, maar de tegenstem had geen kracht meer.
Toch heb ik nog niets besloten, dacht hij, nog niets. Ik ga nu naar bed en daar verder
liggen denken. Niets is besloten.
Hij nam den spichtigen sleutel van Karin's huisdeur op en bekeek den zonderling
getanden snavel. Hij zag de huisdeur half open en in de opening Karin's bedroefde
oogen; hij hoorde haar zeggen: ‘Moeder is immers uit de stad.’
Niets is besloten, herhaalde hij bij zichzelf. Hij bekeek weer den sleutel. Naar
links omdraaien waarschijnlijk. Als ik eens... nu dadelijk... ging inbreken, en nu
dadelijk... Karin ging zeggen, dat... Maar er is immers niets besloten.
‘Moeder is uit de stad.’
Hij woog den sleutel op zijn hand en dacht: zou ik binnen kunnen komen zonder
haar erg te laten schrikken? Als de sleutel niet in het slot knarst... Zij slaapt natuurlijk
al... des te beter... maar het doet er ook niet veel toe, het volgend oogenblik al zal zij
weten, dat... zij zal gelukkig zijn.
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De sleutel lag tusschen duim en wijsvinger.
En er was niets besloten?...
Dumay nam de telefoon van den haak en draaide vijf cijfers. Even werktuigelijk
bestelde hij een taxi voor direct. Hij stak den sleutel in zijn zak en begon te wachten.
Zijn horloge wees kwart voor één.
Opnieuw voelde hij zich nerveus worden; maar het was een andere nervositeit dan
die van straks. Het was de nervositeit van den inbreker, die op zijn doel afgaat en
niet weet, wat hem wacht, maar ook alle gedachten bezijden dat doel van zich af
heeft gezet. Zijn oogen volgden den secondewijzer, zijn ooren wachtten op het
overgaan van de bel.
Acht minuten voor één ging de bel over, lang en overbodig. Hij haastte zich de
gang in en nam zijn hoed van den kapstok. Uit de kamer van juffrouw Van der Wall
klonk gestommel en even later een slaperige stem:
‘Is ù daar, mijnheer?’
‘Jawel, ik ben het, juffrouw Van der Wall!’
‘Er is toch niets aan de hand?’
‘Niets. Een taxi voor mij, anders niet.’
In de stilte van den maannacht gaf hij den chauffeur Karin's adres. Een oogenblik
later, toen hij al in de auto zat, bedacht hij zich en gaf een nummer aan het andere
eind van de straat op; een taxi voor de deur kon complicaties opleveren. Hij meende,
dat de chauffeur hem wantrouwend aanzag. Inbreken, geluk brengen, de kogel door
de kerk jagen. Vooruit!... De snelle beweging van de auto deed hem goed; het was,
alsof de chauffeur met zijn gedachten meestuurde. Alle gebouwen lagen koel en
scherp in het maanlicht te baden; over de straten lagen hier en daar grillige vakken
schaduw. Het museum vloog voorbij, groote villa's en tooverachtige grasvelden
schoven langs; tien minuten later gleden zij door het centrum. Onder het passeeren
van een gracht herkende Dumay de kamer van Marie. Marie, schoot hem plotseling
door zijn hoofd; Marie, ik heb geen seconde aan haar gedacht! Moet ik haar niet in
mijn redeneering betrekken? Juist
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haar? Nonsens: zij is weggebleven. En ik wil geen ironische vrouw. Ik kom nergens
meer op terug... De chauffeur zwenkte al weer een nieuwe straat in: een straat in
Karin's buurt. Er volgden een paar monotone rechte einden, een paar snelle bochten;
de wagen stopte.
Dumay kon geen klein geld vinden en liet den chauffeur, die niet kon wisselen,
een belachelijke fooi. De auto reed weg. Moederziel alleen liep hij in de leege straat;
onzinnig snel schoten de huisnummers op naar de deur van Karin. Het bordje met
den naam Laurens in krullige schrijfletters, duidelijk leesbaar in het maanlicht.
Schichtig keek Dumay naar links en rechts, terwijl hij den sleutel vastklemde. Er
was geen sterveling te bekennen. Hij stak voorzichtig den sleutel in het slot en draaide
op goed geluk linksom; het slot gaf onmiddellijk mee en de deur kierde bereidwillig
open, zonder geluid te geven. Op zijn teenen sloop Dumay de gang in en trachtte
even voorzichtig de deur achter zich te sluiten. Zijn handen beefden, zijn verhemelte
was droog. De deur kraakte plotseling, toen hij al meende, dat het risico voorbij was;
zijn vingers schoten uit en de deur viel met een lichten smak in het slot.
Bewegingloos stond Dumay te wachten, of hij iets zou hooren. Het bleef doodstil.
In de leege gang scheen een streep maanlicht; rechts hing een gong. Voor zich, tien
passen verder, zag hij een trap. Groote genade, een trap, dacht hij; een trap kraakt
natuurlijk. Ik moet mijn schoenen uittrekken. Gebogen staande trok hij zijn schoenen
uit; toen hij zich oprichtte, stootte hij zijn hoofd tegen de gong, die een gesluierden
klank gaf. Nu zal er beweging volgen, dacht hij gelaten, nu ben ik verraden. Hij
wachtte weer, maar hoorde niets. Hij wachtte meer dan een minuut, maar het bleef
zoo stil, dat hij van buiten autogetoeter opving.
Voetje voor voetje schoof hij naar de trap. Als de eerste trede kraakt, dacht hij,
loop ik in godsnaam maar regelrecht naar boven, kome, wat komen wil. De trede
kraakte niet; hij herademde. De derde trede kraakte even, maar zoo weinig, dat hij
er niet eens acht op sloeg. Bij de zesde
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verloor hij het maanlicht. In het donker tastte hij langs de leuning naar boven, tot hij
op een portaaltje was aangekomen. Zijn oogen trachtten zich in de duisternis te
oriënteeren, zonder veel resultaat. Hoe nu, dacht hij, nu heel voorzichtig...
Plotseling viel er iets.
Het was Dumay, of het korte geluid hem omtrok, met een ruk. In één der deurlijsten
stond een gedaante, in een lichte pyama.
‘God, Vic... jij?’
In twee stappen was hij bij haar en nam haar in zijn armen. Hij voelde hoe haar
heele lichaam trilde; het was bijna een zacht, aanhoudend schudden, waaraan geen
eind scheen te komen.
‘Karin... lieve... lieve... liefste...’
Hij droeg haar de kamer in en legde haar op het bed, dat half open lag geslagen.
Hij voelde zich een schurk en tegelijk een idioot.
‘Karin... Karin... ik ben het...’
Hij zag haar oogen, in het halfduister, nog vreemd staren en hoorde het hijgen van
haar adem.
‘Karin... luister dan... misschien was ik gek, maar ik wou, ik moest je vannacht
nog vragen... of je met me trouwen wilt... Karin.’
In spanning wachtte hij. Een paar seconden. Toen voelde hij haar armen vast en
innig om zijn hals, zijn hoofd naar beneden getrokken op het kussen, in haar haren.
‘O jij... gek, lieve gek... lieve gek...’
Zachtjes kriebelde de stem langs zijn oor.
‘Gekke jongen, gekke jongen... Als ik eens geschoten had... zoomaar, in het wilde
weg, voor ik gezien had, dat jij het was...’
‘Was het... een revolver, die daar viel?’
‘Ja. Die is nog van vader; ligt altijd op mijn slaapkamer.’
‘Heb je me dan gehoord?’
‘Ja. Al toen je bij de voordeur was. Ik denk dat ik tòch niet had durven schieten.
Ik was zoo bang, Vic, zoo bang, dat ik nu net vermoord zou worden, voor...’
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‘Voor...?’
‘...voor jij me gevraagd had!’
‘Wat? Hoe wist je... dat ik je vragen zou?’
‘O, ik wist het, zoo zeker, zoo zeker! Ik kon het aan je oogen zien, toen je me een
zoen gaf, die eerste maal, in den trein, dat je me niet in den steek zou laten... Toen
zei ik bij mezelf: dìe laat ik niet weer los, dìe of niemand. Lieve, gekke jongen...
Toe, ga de deur even dicht doen... en kom dan hier bij me... je mag bij me slapen
vannacht.’
Gedachteloos stond Dumay op om de deur te gaan sluiten. Bij den drempel zag
hij de revolver liggen; hij raapte hem op en voelde het metaal koud en zakelijk in
zijn handpalm. Even scheen het hem, of de revolver hem iets te zeggen had, iets
bepaalds, waaraan hij niet gedacht had; iets kouds en zakelijks.
... dìe laat ik niet weer los... dìe of niemand...
‘Vic?’
‘Ja.’
‘Kom je gauw?’
Dumay sloot de deur. Hij legde de revolver op het nachtkastje.
Lisse nam de telefoon op, die al driemaal gerinkeld had.
‘Hallo, Lisse... O George, ben jij het? Heb je weer niets beters te doen, dan me op
kantoor te bellen?... Wat? Nee, jongen, dat was maar gekheid, als ik je stem hoor, is
mijn morgen al goed!... O... Zoo... O... Zoo... Jaja... Wàt zeg je? Maar dat is... Waarom
kom je daar niet dadelijk mee voor den dag?... Is het bij dat ruiterfeest gebeurd?...
O... Jaja, alles goed en wel... Dus je loopt met je arm in een verband?... Ik feliciteer
je! Was je maar in de fabriek gekomen, neefje, zooals ik je destijds heb aangeboden...
Niet zoo erg? Dat noem je niet erg! Wat is dan wèl erg?... Ja... Ja... Ja, die is hier,
vlak tegenover me zit ze... Een oogenblikje, hier komt ze...’
Marie had geveinsd, verdiept te zijn in den brief, waaraan zij juist bezig was, toen
de telefoon overging; maar
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toen Lisse's stem plotseling ernstig en bezorgd had geklonken, was zij geschrokken:
George, er is iets met George... Zij nam den hoorn haastig van Lisse over:
‘Ja, hier Margot. Wat is er met je gebeurd, George?’
‘O, niets ernstigs. Ik ben gisteren van mijn paard gevallen. Mijn rechterarm is een
beetje geblesseerd.’
‘Hoe kwam het?’
‘Een hindernis. Het beest wou niet springen. Kan ik je door de telefoon niet
uitleggen, Margot, omdat je toch geen verstand van paarden hebt.’
‘Heb je pijn?’
‘Niet veel. Maar ik kan geen dienst doen, ik loop met mijn arm in een wit laken.
Griezelig hè? Het is me nogal wat! Ik ben nog niet dood!... Luister even, en geef me
dan nog een seconde oom Herman: mag ik je vanavond komen opzoeken? Om een
uur of acht? Ik ben wel een beetje melancholiek.’
‘Natuurlijk, kom maar zoo vroeg mogelijk.’
‘Dank je, Margot! Tot vanavond dus?’
‘Tot vanavond. Wacht, hier komt mijnheer Lisse...’
Tot haar groote ergernis voelde Marie zich blozen, terwijl zij den hoorn weer aan
Lisse overgaf; dat ‘mijnheer Lisse’ had bespottelijk geklonken, alsof zij een order
voor de fabriek had doorgegeven. Zij had Lisse discreet zien glimlachen, terwijl zij
met George sprak; hij wist niet eens, dat zij elkaar bij den naam noemden, al had hij
het natuurlijk allang vermoed, en nu had hij zijn zekerheid gekregen. Margot... ook
voor Lisse was zij dus nu voortaan Margot Warren! Zou hij werkelijk niet weten,
dat zij Marie heette? Welneen, àls hij het geweten had, was hij het zeker vergeten.
Maar zij voelde den blos prikkelen, als een heimelijke ongerustheid. Lisse prentte
George intusschen zijn laatste vermaningen in:
‘Houd je nu kalm, jongen, en denk er aan, dat ik een erfgenaam over wil houden.
Geen grapjes, hoor!... Wat?... Als je dat nog eens zegt, onterf ik je, knoop dat in je
oor... Ik zal juffrouw Warren opdracht geven, je extra in de gaten te houden. Als je
arm niet in drie weken
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uit het verband is, ontsla ik haar en onterf ik jou... Dank je, dank je, ik zal tante van
je groeten. Tot ziens, het beste ermee!’
Lisse hing den hoorn op en zakte op zijn gewone manier op zijn bureaustoel wat
naar beneden. Het was zijn bespiegelende houding.
‘Precies zijn vader,’ zei hij, met iets van berusting in zijn stem. ‘Die brak als kleine
jongen elk half jaar wat! Als hij niet oppast, breekt hij zijn nek nog eens, die George;
hij wil altijd nummer één zijn, gevaar bestaat er niet voor hem. Ik mag hem graag,
bijzonder graag. Wat vindt u van hem, juffrouw Warren?’
Wat, had hij geknipoogd? Onmogelijk! Verbeelding!... Vergeefs trachtte Marie
haar blos meester te worden.
‘Ik mag hem ook heel graag. Hij is mij heel... sympathiek.’
‘Dat dacht ik wel. Ik wil u iets toevertrouwen, juffrouw Warren, maar in het
geheim. Ik geloof, dat u... hoe zal ik het uitdrukken... dat u invloed op hem hebt...’
Belachelijk, maar ik word steeds rooder, dacht Marie. Zij tuurde als een verlegen
bakvisch op haar handen.
‘Nu hoorde ik... u neemt me niet kwalijk, dat ik geluisterd heb?... dat u hem
vanavond spreekt. Kunt ù hem nu niet eens een duwtje geven in de goede richting?
ik bedoel natuurlijk, met ùw invloed op hem... hij loopt immers als een juffershondje
achter u aan... ik wil maar zeggen: kunt u hem er niet eens op wijzen, dat hij, als hij
zoo doorleeft, naar de kelder gaat, op één of andere manier... ik bedoel...’
Op zijn beurt was Lisse rood geworden; hij verdwaalde in zijn eigen woorden.
Het hergaf Marie haar zelfvertrouwen; eensklaps vond zij de situatie: Lisse als verkapt
huwelijksbureau, buitengewoon vermakelijk.
‘Waarom denkt u eigenlijk, dat ik zooveel invloed op George heb?’ vroeg zij
ondeugend.
Lisse wuifde langs zijn vollemaansgezicht, alsof hij het warm had. Hij probeerde
zich te redden door guitig te doen.
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‘Ja, juffrouw Warren, ik merk zoo wel eens iets. Ik ken George al lang, en als hij
tegenwoordig bij ons is, heeft hij het vaak over u. Heusch, u hebt indruk op hem
gemaakt. En daarom...’
Hij schoot op uit zijn stoel en steunde de ellebogen op zijn bureau. ‘Kijk eens:
George is een jongen van de bovenste plank. Wat hij noodig heeft, is een solide
leven. Er moet een beetje in die richting met hem gepraat worden. En ik weet wel,
mìj vindt hij een oude heer en daarom neemt hij van mij geen raad aan. U moet ook
niet denken, dat hij dom is. Ik zeg hem dikwijls, dat hij eens wat meer moet lezen,
en ik heb hem ook al eens een paar titels opgegeven van goede boeken. Maar daar
komt hij niet toe, zegt hij. Als hij wat leest, leest hij detective-romans. Dat heb je zoo
bij die militairen, ze laten de ontwikkeling loopen voor hun vak. Maar George is
beslist niet dom. Hij kon al wat aardig lezen, voor hij nog naar school ging! En
bijdehand als die aap was! U had hem moeten zien, toen hij voorzitter was van zijn
H.B.S.-club!’
Al betoogende was Lisse in vuur geraakt. Hij had nog meer noten op zijn zang,
maar een bediende kwam hem met een bundel papieren onderbreken.
‘Enfin, u begrijpt me wel,’ zei hij, als om een verontschuldigend résumé te geven.
‘Ik draag hem een goed hart toe, ik zou hem graag een tikje helpen. Wij hebben geen
kinderen, moet u denken, en George logeerde ieder jaar minstens een week of drie
bij ons. Enfin...’
Hij wuifde nog eens over zijn voorhoofd en verdiepte zich in de nieuwe papieren.
Marie nam hem stilletjes op, terwijl zij haar copieën uitzocht. Ja, ik moet bekennen,
het is zoo, dacht zij. Lisse is goed, hij is werkelijk goed. En niet zooals andere
menschen goed zijn, na een massa verdraaiingen en pogingen, om niet voor slecht
door te gaan: neen, van nature goed. Datgene, waaraan ik altijd het meest getwijfeld
heb, bestaat dus! Zonder zijn goedheid zou Lisse niets zijn: iemand met handigheid
in zaken en een door en door valsche voorkeur voor boeken boven zijn stand. Maar
nu is hij goed en ik houd een beetje
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van hem. Van nature goed! Hij offert zich niet hinderlijk op, hij stelt zich niet aan
als een philanthroop, hij zal ook niet goed zijn in zaken, waar het ridicuul is om goed
te zijn; hij is alleen maar goed, daar is alles mee gezegd. Oom Herman, ik neem het
je heelemaal niet kwalijk, dat je mij zoo onhandig je neef aanbeveelt en er zelfs het
boekenlijstje voor verloochent...
Gedurende de rest van haar kantoortijd moest zij telkens even met verteedering
denken aan Lisse's aanbevelingsgebaar. Pas toen zij, een uur voor George's komst,
op haar slaapkamer een japon uitzocht, drong het eensklaps tot haar door, dat zij hem
voor de eerste maal onder vier oogen zou spreken, zonder een omgeving van
dansmuziek en menschen. Een voorgevoel waarschuwde haar: George is ernstig en
bescheiden geweest al dien tijd, hij is nooit meer op zijn veroveraarshouding van
den eersten avond teruggekomen, en dat beteekent iets! Een man als hij ziet niet voor
niets van veroveringen met zevenmijlslaarzen af... Zij kleedde zich langzaam en met
omslachtige voorliefde voor alle détails, bijna als een modepop. Misschien is het wel
erg gewetenloos, dacht zij, terwijl zij voor den spiegel haar wenkbrauwen bijwerkte;
erg gewetenloos, wat ik nu doe. Ik weet, dat ik het George extra moeilijk ga maken;
ik weet, dat ik het hem gemakkelijk zou kunnen maken door hem straks te ontvangen
in een scheefgezakte pij en met vetleeren schoenen aan. Ik weet, dat mijn geweten
dood is tegenover het feit, dat ik nog pas negen en twintig jaar ben en, geloof ik,
knap. De meeste vrouwen kennen dit geweten niet eens, zij leven langs zulk soort
overwegingen heen... of neen, zij leven er wel dóórheen, maar als door een mist; ik
ben een uitzondering, ik weet dit alles precies, en toch heeft het niet den minsten
invloed op mijn handelingen. Ook al zou ik George doodongelukkig moeten maken,
ik zou hem tot het uiterste willen laten beseffen, dat hij niets minder dan mij verliest.
Dat zal dan mijn verleidingskunst wel zijn. Hij moet in mij zijn mooiste filmster
verliezen. Hoe gemeen, hoe berekenend zou zooiets klinken, wanneer ik het opschreef!
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En hoe eenvoudig en menschelijk is het in werkelijkheid! Ben ik gemeen, berekenend,
koel, omdat ik aan veel gevoelens een nuchteren naam geef? Kom! Ik, koel! Laat ik
mezelf niets wijsmaken: als George niet van houding veranderd was, doorgegaan
was op de manier van den eersten avond, zou ik me immers hals over kop in een
avontuur hebben begeven, het avontuur George! O, ik weet het zeker! Maar die
domme George is ernstig geworden en heeft mij gerespecteerd. Hoe dom is soms
toch die ernst, en vooral de ernst van de liefde. En toch: als hij niet zoo ernstig en
bescheiden was geweest, zou ik hem niet sympathiek hebben gevonden, zooals ik
hem nu sympathiek vind. Het wordt ingewikkeld: tegelijk dom en sympathiek... en
ten opzichte van de wijze, waarop ik hem nu wil beproeven, maakt dat toch ook weer
niet het geringste verschil. Gewetenloos, gewetenloos...
In den spiegel zag zij, hoe George haar zou zien; hoe hij niet tegen haar opgewassen
zou zijn, hoe hij tegenover deze japon afstand zou moeten doen van zijn
bescheidenheid. Toen hoorde zij het plotseling acht uur slaan op de torenklok in de
buurt; zij haastte zich naar haar zitkamer, zette thee, ruimde een paar dingen op en
wachtte op George.
Om kwart over acht belde hij. Zij ging hem tegemoet, toen zij hem de trap op
hoorde komen.
‘Dag, George!’
‘Dag, Margot!’
Hij was in burger, zag er daardoor degelijker uit dan gewoonlijk; alleen zijn
rechterarm in een witten doek gaf aan zijn uiterlijk een tragisch tintje. Zijn gezicht
stond somber en met een onhandig gebaar stak hij Marie zijn linkerhand toe.
Vol moederlijk medelijden dwong zij hem zachtjes naar den gemakkelijksten stoel
en begon hem bijzonderheden te vragen over het ongeluk. Hij antwoordde bijna
vijandig en praatte over het geval heen; onderwijl monsterde hij bij stukjes en beetjes
de kamer. Na nog geen vijf minuten viel er een gat in het gesprek. Het was stil, er
was geen
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muziek, er waren geen afleidende anderen. George scheen gejaagd; hij wist geen
raad met zijn arm, stond uit zijn stoel op en ging door de kamer loopen, telkens
stilstaand voor een ding aan den wand; de woorden van het gesprek dwaalden hakkelig
tusschen zijn excursies door. Voor Marie's kleine boekenkast hield hij wat langer
halt; hij las een paar titels op de ruggen, nam een boek van de plank, bladerde erin,
zette het weer weg.
‘Heb je al die boeken gelezen?’ vroeg hij argwanend.
‘Niet allemaal, maar de meeste toch wel.’
‘Hm! En je bent er zeker veel wijzer door geworden!’
‘Niets!’
Verbaasd staarde hij haar aan.
‘Niets? Wat heb je er dan aan, aan die dingen?’
‘Wel: niets!’
‘Hm...’
Hij liet zich weer in zijn stoel zakken, manoeuvreerend met zijn linkerarm, en
keek ongelukkig voor zich uit. Marie kreeg opeens erg met hem te doen. Zij had
verwacht, dat hij zijn geblesseerden arm zou hanteeren, zooals hij zijn uniform droeg;
inplaats daarvan was hij werkelijk ongelukkig en stroef en hulpeloos.
‘Kom,’ zei zij hartelijk. ‘Proef mijn thee eens beter, George!’
Weer ontmoette zij zijn argwanenden blik. Machinaal nam hij het kopje uit haar
handen aan en dronk het in één teug leeg.
‘George, je hebt toch niet erg veel pijn, wel?’
‘Neen, heelemaal niet.’
En zonder overgang liet hij er op volgen:
‘Waarom ben je eigenlijk nooit getrouwd, Margot?’
Zijn vraag ontplofte, alsof er van te voren geen gesprek was gevoerd. Terwijl zij
tot op dit oogenblik alleen naast en langs elkaar in één kamer waren geweest, stonden
zij nu plotseling tegenover elkaar. Marie voelde de verandering zoo duidelijk, dat
zij met moeite den schijn van een gewoon antwoord ophield:
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‘Hoe kom je daar zoo bij? Vind je... dat ik geen kans meer heb, met negen en twintig
jaar?’
Hij negeerde haar woorden.
‘Heb je nooit iemand kunnen vinden, die... goed genoeg voor je was? Of vind je
trouwen soms iets minderwaardigs?’
Zij had haar zelfbeheersching herwonnen.
‘Ik vind trouwen verre van minderwaardig. Maar ook niet het eenig begeerlijke,
waarvoor ik alles zou opofferen.’
‘Dat geloof ik niet. Alle normale vrouwen willen trouwen. En als ze nìet trouwen,
worden ze hysterisch!’
George sprak met de afgebeten zinnen van iemand, die een onomstootelijke
waarheid aan het publiek verkondigt. Dat is niet van hemzelf, dacht Marie. Het is
uit een boek gewaaid of het is een vanzelfsprekendheid onder zijn mede-luitenants,
die hij navertelt als een ervaring.
‘Misschien heb je wel gelijk,’ zei zij luchtig. ‘Maar ik geloof ook niet, dat ik een
normale vrouw ben.’
‘Dat ben je wèl!’
Zij schrok van de drift in zijn stem.
‘Dat ben je wèl! Je verbeeldt je alleen maar, dat je het niet bent! En waarom? Om
een paar boeken, waarvan je zelf zegt, dat ze je niets wijzer maken! Boeken, bah!
De heele wereld wordt er in onderste boven gehaald en op zijn kop gezet, alles, wat
normaal is, wordt net zoo lang gedraaid, tot het abnormaal is, en aan het eind weet
je nog precies evenveel als aan het begin! En als je dan maar een geleerd gezicht
trekt en voor alle gewone dingen je neus ophaalt en een concert mooier vindt dan
een jazz-band, dan hebben de menschen kolossaal respect voor je! Maar ik doe er
niet aan mee, ik blijf dan maar liever normaal, al staat het niet zoo deftig.’
Hij lachte, schor en verachtelijk, en werkte zich weer omhoog uit den fauteuil.
‘Dacht je, dat oom Herman al die boeken voor zijn pleizier las? Allemaal
aanstellerij van hem, kletsica! En dan wil hij mij ook nog paaien met zijn romans!
Enfin, als hij er pleizier in heeft, moet hij het zelf maar weten.
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Maar jij bent toch niet zoo, Margot? Waarachtig, je dènkt het nu misschien nog een
beetje, maar ik weet het beter dan jijzelf: die heele boekenrommel kan je eigenlijk
niets schelen, die laat je net zoo koud als ze mij koud laat.’
Marie leunde tegen de boekenkast. George stond vlak voor haar, zij voelde zijn
woorden over haar gezicht ademen. Zij wist op dat moment maar één ding: nooit zal
ik hem duidelijk kunnen maken, waarom hij waarheid spreekt en tegelijk de grofste
domheden zegt. En toch, aanstonds moet ik duidelijk zijn...
‘Margot, lieve Margotje, geloof mìj toch... Je hebt het toch wel gemerkt, dat ik
razend veel van je houd, zooveel, dat je het misschien niet kunt begrijpen. Wil je
mijn vrouw worden, Margot?’
En plotseling knelde zijn linkerarm om haar heen en waren zijn lippen op de huid
van haar schouder. Even beving haar een duizelig gevoel: veel, veel te laat dit alles,
voorzichtig met zijn rechterarm! Zij duwde hem zachtjes terug:
‘Neen, George, ik wil niet met je trouwen!’
Zij zag, hoe hij vaalbleek werd en zijn oogen even sloot.
‘Waarom niet?... Heb ik me dan vergist... of heb je gedaan alsòf... Margot, waarom
niet?’
Duidelijk zijn, duidelijk zijn, in godsnaam. Maar hoe?
‘Je hèbt je niet vergist... maar ìk heb toch ook niet gedaan alsòf! Wat ik gedaan
heb, is: je laten merken, dat ik je sympathiek vond. Dat hoeft toch niet te beteekenen,
dat ik je...’
Hij viel haar ruw in de rede:
‘Natuurlijk, dat behoefde allemaal niets te beteekenen! Stommeling, die ik geweest
ben! Hoe stom van me, om te denken, dat een vrouw... het ernstig meent, die lief
doet...’
Weer deed hij een poging om te lachen; maar het leek op een gekrijsch.
‘Verdomd! Zoo loop je er met open oogen in, door je eigen stomme schuld... en
dan ben je: sympathiek!’
‘George, je moet begrijpen. Hoe moet ik je uitleggen...’

Forum. Jaargang 2

277
‘Begrijpen? Ik kàn niets begrijpen! Daar ben ik niet snugger genoeg voor, daarvoor
heb ik niet genoeg van die boeken gelezen!’
Hij grijnsde; zijn linkerhand wees trillend in de richting van de boekenkast. Een
matte radeloosheid beving Marie: hoe in godsnaam kan ik iets zeggen, dat hem
tenminste een schemering geeft van wat ik bedoel? Hij zal nooit iets begrijpen, alles
draait bij hem om dat ééne punt, daarbuiten bestaat voor hem niets. Sympathie is
voor hem een scheldwoord...
Plotseling voelde zij, hoe hij haar pols vastgreep; en weer was zijn gezicht vlak
boven het hare. Zijn stem was schor en onvast.
‘Goed dan, ik moet het dan maar begrijpen, en ik ga nu dadelijk weg... Maar op
één vraag moet je me antwoord geven, als je tenminste een klein beetje om me geeft...’
Hij trachtte zich te beheerschen, maar zijn mondhoeken bewogen zenuwachtig op
en neer.
‘Is er... een ander?’
Marie staarde hem leeg aan; toen wilde zij, bijna automatisch, van neen schudden;
maar eensklaps leek er iets te wenken uit de lucht, uit den kamerhoek, in haar hoofd;
het wenkte, het knikte: een woord? een leugen? een...
‘Ja,’ zei zij rustig.
George's stem was nu bijna zonder geluid.
‘En... wie?’
‘Je kent hem niet. Een leeraar in de oude talen...’
‘O... Ik dank je.’
Zij zag zijn gezicht veranderen, in een paar seconden; het werd strak, militair,
ingehouden. Nu voelt hij alles, wat hij gezegd heeft over hysterie en boeken bewezen,
dacht zij, starend naar zijn gezicht. Nu heeft hij een tegenwicht, iets, dat hem, nu al,
steun geeft. Hij heeft mij verslagen, hij is overwinnaar gebleven; dat is het eerste
tegenwicht... Haar oogen werden nat, een traan liep verraderlijk over haar wang; zij
veegde hem weg, voor George hem gezien had. Hij keek naar een punt op het
vloerkleed,
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hard en gesloten. Toen stak hij haar abrupt zijn linkerhand toe:
‘Ik ga. Dag, Margot!’
Geen spier van zijn gezicht vertrok.
‘Dag, George.’
Alleen in het halfduister achtergebleven hoorde zij hem de trap afgaan en de
buitendeur achter zich dichttrekken. Zij sloeg de handen voor haar oogen, terwijl zij
in een stoel neerviel, en voelde, hoe de tranen tusschen haar vingers liepen. Zij liepen,
zonder zich om iets te bekommeren, en gleden op de leuning van den stoel...
... In een D-trein zitten. De rook dwarrelt langs de ruiten, ze zijn beslagen. Mijn
voeten zijn ijskoud. Nu legt hij de plaid steviger om mij heen. Nu rookt hij een sigaar
in de gang; ik zie het gloeien van de asch, en ik wacht, tot hij straks weer binnen
komt, naar mij...
Zij veegde haar tranen weg en wist plotseling, dat zij George niets voorgelogen
had, dat er hier niets te liegen was geweest.

Achtste hoofdstuk
De gong ruischte zachtjes, toen mevrouw Laurens bij het ophangen van haar mantel
haar elleboog iets te ver naar rechts verplaatste. Het bekende geluid stemde haar een
oogenblik onrustig, alsof zij daardoor haar binnenkomen verraden had; maar de
gedachte aan wat haar zuster haar gezegd had, gaf haar opnieuw moed. Zij
bewonderde haar zuster, omdat die met een welgestelden man getrouwd was en
zooveel kon uitgeven, zonder dat haar man er zich mee bemoeide; zij was ook vaak
jaloersch op haar vlugge tong en haar handigheid in het oplossen van dingen, waar
zij zelf geen gat in zag; maar zij vertrouwde toch op haar raad en dacht in moeilijke
omstandigheden altijd dadelijk: wat zou Nel ervan zeggen? Nel's man had een groote
drogistzaak, die in een eerste klas wijk lag en waarin al jaren flink verdiend was. Nel
had een massa kennissen, die onderling veel avondjes
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hielden; zij had een geregelde kaartclub bij zich aan huis; haar beide dochters
tennisten, één was verloofd met een ambtenaar aan het Ministerie van Buitenlandsche
Zaken en zou binnenkort trouwen, met een groot diner in Métropole. Zoodoende
wist Nel veel van de menschen; zij kon vaak op het eerste gezicht al van iemand
zeggen uit welke kringen hij kwam. Soms, dacht mevrouw Laurens, weet zij de
dingen zoo fijn te zeggen, alsof zij gestudeerd had; en toch heeft zij niet meer dan
een Mulo-school afgeloopen! Het is in de wereld toch slecht verdeeld; Nel heeft het
altijd goed gehad, op school kon zij beter leeren dan ik, zij is drie jaar ouder dan ik
en is goed getrouwd; mìjn man is al veertien jaar dood en ik moet met agenturen
rondscharrelen. In een drogistzaak wordt op sommige dingen 70% verdiend, zeggen
ze wel eens; en dat Thilde een fijne meneer van het ministerie krijgt, met den
meesterstitel! Daar zal Nel ook wel een handje bij geholpen hebben! Een meester in
de rechten, iemand van de hoogeschool, en met geld nog wel. Niet dat er bij de
Wijsenbeeks geen geld zit, die hebben nog een ouden notaris in de familie; en Lucas
is solide en heeft ook een goed gezicht... als het tusschen hem en Karin maar in orde
komt...
Zorgvuldig inspecteerde mevrouw Laurens haar huiskamer; hier en daar blies zij
wat stof weg; dat moest zij altijd doen, als zij een nacht van huis geweest was, want
Karin wuifde maar wat met den stofdoek, als zij 's morgens naar kantoor moest. Zoo
was Karin nu eenmaal, dat had zij misschien van haar vader; die had het er soms ook
maar op aan laten komen... Mevrouw Laurens blies langs de lijst van het portret van
haar man. Maar een goede vader zou hij geweest zijn, met hart voor zijn kind; dat
had Nel ook nog gezegd... Nel had alles dadelijk begrepen, van Lucas en Karin. ‘Ik
heb ook een verloofde dochter,’ had zij gezegd. ‘Zulke dingen komen in orde, als je
het een beetje handig aanlegt.’
Mevrouw Laurens vond dat haar zuster het wel erg gauw eens scheen te zijn met
de tegenwoordige jeugd,
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maar zij voelde zich toch verlicht, omdat iemand anders ook dacht, dat het weer in
orde kon komen tusschen Lucas en Karin. In den trein had zij de woorden van Nel
telkens en telkens weer voor zichzelf herhaald; het moèst terecht komen; in het
baantje van Karin op kantoor zat geen toekomst, het was droog brood zonder brood;
en bovendien een vrouw moest trouwen, anders kreeg zij toch maar gekke kuren in
het hoofd.
Plotseling hoorde mevrouw Laurens iemand op de trap. Verbaasd zag zij naar de
pendule, die zeven uur wees; het was waar, Karin kon al lang thuis zijn van kantoor,
maar wat deed zij nu boven?... Een oogenblik later stond Karin in de deur.
‘Dag, moeder! Goede reis gehad? Hoe was het met oom en tante? Ik had u pas
met den laatsten trein terugverwacht; ik heb nog niet gekookt; niets erg, hoor, er is
nog wat van gisteren. Het was erg druk op kantoor vandaag.’
Mevrouw Laurens zag haar dochter onderzoekend aan; die woordenstroom beviel
haar weer niet. Zij kuste Karin op beide wangen.
‘Is er nog iets bijzonders geweest, terwijl ik weg was?’ vroeg zij behoedzaam.
Karin kreeg een kleur. Zij aarzelde even. Toen zei zij zacht:
‘Ja, er is iets bijzonders gebeurd. Gaat u nu eens even zitteen, dáár!’
Zij drukte haar moeder, die tegenstribbelde, in een stoel en sloeg haar arm om
haar rug.
‘Beloof je me, dat je blij zult zijn, moedertje, als ik je iets vertel, dat... nou ja, iets,
dat je nooit kunt raden?’
Een golf van geluk voer door mevrouw Laurens heen. Goddank, goddank, zong
het in haar, het is weer in orde, ik hoef niet eens tusschenbeide te komen, nu is alles
weer goed. God, je bent goed geweest, de wereld wordt rechtvaardig bestuurd. En
ik zou het niet kunnen raden!... Lachend trok zij Karin tegen zich aan en gaf haar
een zoen:
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‘Ik beloof het je, hoor, ik zal erg, erg blij zijn! Vertel maar!’
‘O moedertje, wat ben je toch een schat! Meen je het heusch, zul je erg, erg, erg
blij zijn?’
‘Ja werkelijk, wees maar niet bang.’
‘Ik kan het haast niet zeggen. Zal ik toch maar? Nu dan: ik heb me verloofd met
iemand, van wie je nooit gehoord hebt: dr. Victor Dumay; en als u het goed vindt,
gaan we de volgende maand al trouwen! Hij is hier leeraar aan het gymnasium, u
zult zien, u zult hem dadelijk aardig vinden. Ik heb hem een paar dagen geleden
ontmoet, toevallig, in den trein, het is allemaal erg vlug gegaan, maar het voornaamste
is, dat we van elkaar houden en gauw willen trouwen, begrijpt u, en nu hopen we
maar, dat u daar niets tegen zult hebben. Zijn inkomen is groot genoeg voor ons
beiden, hij heeft ook al een huis...’
Met glazige oogen staarde mevrouw Laurens voor zich uit; bij Karin's eerste
woorden was iets in haar met een knal kapotgesprongen en in scherven naar beneden
gerinkeld; zij was in een groote leegte gezonken, waarin het draaide en cirkelde; de
woorden van Karin drongen niet verder tot haar door. Zij hoorde ze wel, maar achter
het hameren van een raren naam, een beleedigend onbekenden naam, die eensklaps
in de plaats van Lucas was getreden zonder ook maar even te hebben gewaarschuwd.
Vol doffen haat hoorde zij dien naam bonzen, die haar in één minuut was aangepraat:
Dumee... Dumee... Wat Dumee? Wie is Dumee? Is dàt een manier van doen? Gaat
dat tegenwoordig zóó? En dat wil trouwen? Maar ik ben er ook nog, ìk moet mijn
toestemming geven, ìk laat maar niet alles over mijn kant gaan, ìk... Zij voelde de
leegte nader tollen, haar in een kolk zuigen; toen zat zij eensklaps weer op haar stoel,
alsof iemand haar daar plat neergezet had; zij merkte, dat Karin's arm nog steeds om
haar heen was, en hoorde Karin's woorden uit de leegte opkomen:
‘... hij heeft ook al een huis, hij woont er al een paar jaar met een huishoudster,
een oud mensch... dus dat is

Forum. Jaargang 2

282
al heel gemakkelijk, vindt u ook niet, moeder? Toe moeder, zeg eens wat! Wat vindt
u ervan, toe!’
Karin's wang kwam vleiend tegen de hare:
‘Toe, moedertje, wat heb je me zooeven beloofd? Je zou erg, erg blij zijn, heb je
gezegd; en nu doe je, alsof er een ongeluk gebeurd is! Heusch, Vic is een schat... net
als jij, wanneer je niet zoo boos kijkt. Als je hem gezien en gesproken hebt, zul je
hem ook een schat vinden, want dat is hij, geloof me nu maar gauw...’
Mevrouw Laurens trachtte Karin's liefkoozingen af te weren. In haar hoofd cirkelde
het nog steeds; telkens dook het gezicht van Lucas op om dan weer weg te schieten
achter den naam Dumay. En onophoudelijk keerde de ééne gedachte terug, als een
vlijmende steek: het is buiten mij om gegaan, ik heb er niets van geweten, ze hebben
me bedrogen en ik heb me bij den neus laten nemen! Dumee! Ik ken geen Dumee!...
Zij vermande zich eindelijk en zei effen:
‘Ja kind, wacht nu eens even! Je hebt je verloofd, zeg je? Dat is gauw gezegd!
Aan je moeder, en wat die ervan zou vinden, daar heb je niet eens aan gedacht, wel?
Die is goed genoeg om ja te zeggen, als je met een wildvreemde man aan komt zetten!
Jawel, jullie doen maar tegenwoordig, jullie denkt maar aan jezelf! En het eindje
moet de last dragen natuurlijk, precies als met Lucas.’
Zij sprak den naam langzaam en duidelijk uit en herhaalde:
‘Precies als met Lucas. In het begin alles even mooi, en later: ik wil hem niet meer,
ik heb genoeg van hem!’
Karin nam haar arm weg en haalde de schouders op, met een koppig gebaar.
‘Ach wat, Lucas! Dat was heel iets anders! Ik weet best, wat ik doe, hoor! Dacht
u, dat ik voor de tweede maal...? Nee, ik kijk nu wel beter uit mijn oogen! Ik wist
dadelijk, toen ik hem zag: dìe wil ik en geen ander. Nogal eventjes een verschil:
Lucas en hij! Waarom hebt u er zooveel op tegen? U hebt hem nog niet eens gezien!’
Mevrouw Laurens zuchtte:
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‘Hij schijnt het zonder mij ook wel af te kunnen. Toestemming vragen, dat is
ouderwetsch.’
Verzoenend bracht Karin haar arm weer op de oude plaats.
‘Maar moedertje, luister nu eens: we willen toch niets liever dan je toestemming
vragen! Ik kan het toch ook niet helpen, dat we het al eens zijn! Toe, je zou blij zijn,
heb je beloofd! Je bent een schat, als je blij bent! En denk nu eens even goed na: je
vindt het zelf ook wàt prettig, zoo'n schoonzoon te krijgen! Hij is van erg goede
familie: Dumay, en hij heeft aan de hoogeschool gestudeerd, net als Thilde's
aanstaande...’
Hoogeschool! Thilde's aanstaande! Nel!... Eensklaps zwenkten mevrouw Laurens'
gedachten om naar haar laatste gesprek met Nel, dien morgen; en naar de toekomst,
naar een gesprek, dat nu binnenkort zou komen, een feestelijk gesprek, een
triomfantelijk gesprek, een gesprek met een aankondiging: ‘Karin gaat trouwen met
een zekere dr. Dumay. Zijn vader was de bekende... Ja, hij heeft gestudeerd in...’
Het gezicht van Nel! En dan: ‘Het spijt me wel om Lucas natuurlijk, maar eerlijk
gezegd, als ik zèlf moest kiezen...’ Dat zou komen, binnen een paar dagen misschien
al, en mevrouw Laurens glimlachte even, ondanks zichzelf; allerlei kleine gedachten
bestormden haar, de onzekerheid verdringend.
‘Hoe... eh... heet hij ook weer precies?’ vroeg zij bemiddelend.
‘Victor Dumay. Dr. Victor Dumay!’
‘En... weet je wel zeker, dat hij... het ernstig meent?’
‘Heel zeker, wees daar maar niet bang voor!’
‘O! Ja, dan zou ik zeggen, kindje, dan moet hij maar eens komen praten, komen
kennis maken...’
Er klonk edelmoedigheid en vergevensgezindheid in haar stem; zij zag Karin, nu
openlijk glimlachend, aan en wachtte op de onstuimige omhelzing, die komen ging;
maar de omhelzing bleef uit. Alleen kroop Karin nog dichter tegen haar aan en
fluisterde:
‘Ik dacht wel, dat je het goed zou vinden, moeder.
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Maar wil je nu nog één keer niet boos op me zijn?’
Mevrouw Laurens weifelde, schudde tenslotte voorzichtig het hoofd.
‘Je kunt hem dadelijk zien, hij wacht boven...’
In de stilte van Karin's slaapkamer wachtte Dumay, tusschen onbeweeglijke dingen:
een bed, een waschtafel, een stoel, een kast. Er drong soms van beneden een zwak
geluid van stemmen tot hem door: Karin en haar moeder. Hij zat op de sprei van het
bed en zag er figuren in opduiken, terwijl hij met zijn vinger de lijnen volgde; hij
wist niet, of het werkelijk wel figuren waren. De elementen van zijn gewone
leven-van-jaren lagen verward door elkaar. Hij had dien dag les gegeven, zonder
eigenlijk tot bewustzijn te komen; 's morgens om zes uur weggeslopen uit een vreemd
huis, in zijn eigen kamer binnengegaan als in een vreemde ruimte, juffrouw van der
Wall aangesproken als een vreemde, leeraarskamer en lokalen bezocht als een toerist,
lange zinnen uitgesproken als een machine... met als eenige werkelijkheid de
herinnering aan een nacht, een revolver, een vlieg, die heel vroeg ging rondzoemen
boven het bed van Karin. En nu was hij weer in diezelfde kamer, waar Karin hem
had achtergelaten, toen zij haar moeder met den sleutel in het slot hoorde rammelen.
De overval had hem nauwelijks verschrikt, zoo zeker maakte hem het lichte
wedstrijdgevoel, dat hem den geheelen dag niet verlaten had; in dit nieuwe element
scheen hem alle handelen gemakkelijk, uitleggen van situaties en ontwerpen van
plannen maar een peulschilletje; hij had Karin bemoedigd, haar tot doortastendheid
aangezet: ‘Je gaat nu dadelijk naar haar toe; je legt alles uit; je zegt, dat wij zoo gauw
mogelijk willen trouwen; dat ik expres gewacht heb, om je moeder dadelijk te kunnen
spreken. Kom, je zult zien, het gaat vanzelf, ga nu dadelijk en val met de deur in
huis, daarna kom je mij halen.’
Een sterker gonzen van stemmen, daarna een stilte; toen hoorde hij Karin vlug de
trap opkomen.
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‘En: is het in orde?’
‘Ja, ja! Ga maar gauw mee, moeder wacht al!’
Arm in arm gingen zij de trap af. De sportiviteit veerde met Dumay trede na trede
verder; loopen is een groot genot, dacht hij, loopen, loopen. Eindelijk weet ik, dat
er iets voor mij ligt, dat ik zonder aarzelen kan uitvoeren, met beslistheid van minuut
tot minuut, zonder leegten van twijfel er tusschen. Ik ga trouwen, ik word een gewoon
mensch, ik heb een doel! Hoe heb ik er nog zoo lang over gepiekerd?... Hij drukte
Karin's arm even, voor zij de huiskamer binnengingen.
‘Moeder, dit is nu Vic.’
Hij boog voor een gezette dame met een laatste vleug van jeugd, die met een half
verongelijkt gezicht glimlachend uit een fauteuil oprees, en hem onhandig tegemoet
kwam.
‘Aangenaam met u kennis te maken, mijnheer!’
Mijn hemel, dacht Dumay, wat een burgerjuffrouw! Gelukkig, Karin lijkt niets op
haar; want het is erg... Het constateeren van het pijnlijke feit schokte hem overigens
niet; elk feit dreef mee op den stroom van zekerheid, waarin hij onweerstaanbaar
werd voortgezogen. Snel afwerken, handelen, geen tijd overlaten voor onvruchtbaar
getwijfel!
‘Het genoegen is geheel aan mij,’ antwoordde hij hoffelijk. ‘Ik bied u mijn
verontschuldigingen aan voor de manier, waarop ik u om de hand van uw dochter
kom vragen. U begrijpt, het was alles eenigszins gehaast, en daarom... Mijn verzoek
zal u natuurlijk verrassen, dat weet ik.’
Mevrouw Laurens knikte.
‘Wilt u niet gaan zitten?’ vroeg zij bedremmeld. Dumay zag, dat zijn optreden
insloeg. Het wedstrijdgevoel droeg hem verder.
‘Graag; dank u. Om het zoo kort mogelijk te zeggen: Karin en ik houden van elkaar
en wij zouden, als u er geen bezwaar tegen hebt, zoo spoedig mogelijk willen trouwen.
Misschien heeft Karin u al verteld, dat ik hier
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leeraar ben aan het gymnasium en meer dan voldoende inkomsten geniet, om een
huishouden te kunnen beginnen. Ik vermoed, dat u nog allerlei andere inlichtingen
van mij wenscht; maar de hoofdzaak voor mij is te weten, of u in beginsel tegen mijn
persoon geen bedenkingen koestert.’
Hij wachtte even en het was hem, alsof hij de plechtige echo van zijn eigen woorden
hoorde.
Mevrouw Laurens veegde met een zakdoekje haar lippen af; haar linkerhand plukte
zenuwachtig aan haar rok. Zij keek schichtig naar Karin, die tegen Dumay's schouder
leunde.
‘Natuurlijk niet, natuurlijk niet,’ zei zij hakkelig. ‘Uw verzoek vereert mij bijzonder,
mijnheer... bijzonder. Ik geloof, dat mijn dochter... dat ik voor mijn dochter... niet
beter zou mogen wenschen, dat geloof ik zeker. Het is alleen, dat... het is een beetje...’
‘Dat spreekt vanzelf,’ viel Dumay haar in de rede. ‘Het overrompelt u een beetje,
het is moeilijk, dat alles opeens te verwerken. En nu ga ik u nog meer overrompelen.
Karin en ik hadden gedacht, als u het goedvindt, dat wij in twee maanden wel
getrouwd zouden kunnen zijn. Morgen is het de laatste van de maand; Karin kan nog
juist haar kantoor opzeggen. Mijn huis is ingericht, er behoeft maar weinig aan
veranderd te worden. Waarom zouden we langer wachten? Vindt u ook niet? Ik weet
wat ik doe; en Karin weet zeker, dat ze van mij houdt en het met mij eens is, niet
Karin?’
Hij trok Karin tegen zich aan. Hij dreef op den stroom, het daverde in hem van
energie. Overrompelen, snelheid, tempo! Oudewijvenpraatjes doen hier niet ter zake!
Hij zag mevrouw Laurens bedenkelijk kijken, hij hoorde haar een paar aarzelende
tegenwerpingen maken over ‘haast’ en ‘elkaar nog weinig kennen’; maar onder een
aantal van zijn schitterendste phrasen voelde hij haar formeelen tegenstand
inschrompelen. Het succes dreef hem tot nieuwe, energieker zinnen, waarmee hij
zijn zaak zoo glorieus mogelijk tot een overwinning kon brengen; ge-
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steund door kleine listen van Karin ondergroef hij spelenderwijs de positie van de
gezette dame in den fauteuil tegenover hem; hij vleide met stembuigingen haar trots,
ontdekte glimlachend haar ijdelheden, om ze daarna handig op te nemen in zijn
belegeringssysteem; even zelfs merkte hij, dat hij niet wist, waarover hij het had,
terwijl hij met groote overtuigingskracht een argument te berde bracht. Hij snoefde
juist zooveel, als noodig was, om zijn tegenpartij een indruk te geven van zijn
maatschappelijken rang, en veinsde daarna bescheidenheid, om haar niet de mindere
te laten zijn; hij verdedigde achtereenvolgens liefde op het eerste gezicht, een
leeftijdsverschil van meer dan tien jaar, een ambtenaarssalaris, een huwelijksreis
naar Italië, moderne ameublementen voor huis- en slaapkamer en de mogelijkheid,
om bij een zilveren bruiloft nog verliefd te zijn; hij ontwierp een schets van allerlei
ongelukkige huwelijken, om zijn kennis van zaken te toonen, en bracht, zonder namen
te noemen, telkens de fouten van Lucas in het geding. Na een half uur wist hij het
pleit gewonnen te hebben; mevrouw Laurens' argumenten protesteerden allang niet
meer; en plotseling ontdekten zij, dat zij elkaar in geen enkel opzicht meer
tegenspraken. Zij moesten beiden even lachen om het resultaat.
‘Dus,’ zei Dumay royaal, ‘we zullen het dan maar houden op: binnen twee
maanden?’
Karin vloog hem om den hals en kuste hem op zijn neus. Maar haar moeder
rimpelde het voorhoofd nog even, ernstig en gewichtig:
‘Hoe staat het bij u... met het geloof?’
Verbaasd nam Dumay haar op.
‘Het geloof?’
‘Ja, ik bedoel: is u kerkelijk, of zoo?’
‘Neen, ik ben...’
Een spottende term lag op zijn tong; maar hij hield zich tijdig in, toen Karin hem
onder de tafel aanstootte.
‘Ik ben geen lid van een kerkgenootschap.’
‘Dat zijn wij ook niet... Maar u is toch niet heelemaal zònder geloof?’
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Dumay onderging verbijsterd den vragenden blik der zenuwachtige oogen tegenover
hem. Zij lijkt op den Populaire, dacht hij eensklaps. Hij zocht naar een antwoord,
zoo nietszeggend mogelijk.
‘Ik geloof, dat... ieder mensch wel aan iets gelooft...’
Mevrouw Laurens knikte tevreden.
‘Precies wat ik ook altijd tegen Karin gezegd heb! Hoor je wel, Karin? Er is geen
mensch, die zonder een geloof kan; daarom hoef je nog niet kerksch te zijn. Zonder
geloof leven de menschen als beesten; ze gaan hun gang maar, ze doen, alsof er geen
Schepper was, die hen gemaakt heeft. Het geloof is toch altijd een mooi iets. Mijn
man en ik hebben nooit aan de kerk gedaan, maar met het geloof is er bij ons nooit
gespot, nóóit.’
Zij wees Dumay het portret aan den muur.
‘Dat is mijn man; Karin's vader. Hij is nu al veertien jaar dood.’
Zij zuchtte en zweeg even, snuffelend in haar zakdoek. Toen omhelsde zij Karin
met een heftig, knellend gebaar:
‘Kind... je krijgt een goeden man, hoor... ik hoop, dat jullie je heele leven lang
gelukkig zult zijn...’
Ook Karin begon in haar taschje naar haar zakdoek te grabbelen; zij zoende haar
moeder en haar moeder zoende haar. Een oogenblik schenen zij Dumay vergeten te
hebben en in elkaar op te gaan; tot mevrouw Laurens Karin zacht van zich afschoof:
‘En, eh... ik zal nu maar... Victor zeggen?’
Dumay, toch ietwat verbluft door het succes van zijn pleidooi, mompelde een
toestemmend antwoord. Hij bloosde, toen mevrouw Laurens hem een kus op de wang
gaf. Toen, even later, Karin een flesch rooden wijn gehaald had en zij elkaar
toedronken, vermeed hij het woord ‘moeder’, dat kennelijk van hem verwacht werd.
Maar het lichte, veerende wedstrijdgevoel verliet hem niet. Dit alles scheen hem
weer spel: om Karin.
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Pas toen hij tegen elf uur thuis kwam en in één van zijn leeren clubfauteuils was
neergevallen, voelde hij, dat hij doodmoe was, hoewel hij niet tot rust kon komen.
Hij nam automatisch zijn sigaar.
De rook scheen langzaam en met omwegen naar boven te stijgen. Het kwam hem
voor, dat er in de kamer iets ontbrak. Hij stond op, om het te gaan zoeken, maar hij
kon niet bedenken, wat het zou kunnen zijn, en ging weer zitten. Hij blies in de tamme
rookspiralen, zoodat zij naar alle kanten uit elkander stoven.
Het zal goed zijn, als Karin eenmaal hier is, dacht hij. Ik ben te veel aan mijzelf
gewend geraakt. Het is ook goed, dat ik er haast achter gezet heb; wachten heeft geen
zin. Eén van zijn liefste boeken stond scheef in de kast. Hij zette het nadrukkelijk
recht, gejaagd, alsof het geen minuut langer kon wachten. Ontbrak er nog iets? Moest
er niet iets gedaan worden?
Er werd aan de deur getikt. Juffrouw van der Wall kwam binnen.
‘Wilt u nog iets eten, voor u naar bed gaat?’
Haar verschijnen gaf Dumay's rusteloosheid nieuwe stof.
‘Neen, dank u. Maar hebt u misschien even tijd? Ik moet u nog op de hoogte stellen
van een nieuw plan, dat binnenkort werkelijkheid zal worden. Schrikt u niet, er zijn
groote veranderingen op til. Ik ga namelijk, al heel gauw, trouwen.’
Juffrouw van der Wall hield den deurknop in de hand; zij was bleek geworden.
Plotseling herinnerde Dumay zich met schrik haar reactie op het verdwijnen van zijn
snor. Als er nu maar geen huilséance of een liefdesverklaring volgt, dacht hij beklemd.
Maar er gebeurde niets; hij hoorde alleen den deurknop een paar maal knarsen.
‘U begrijpt wel,’ voegde hij er vriendelijk aan toe. ‘U behoeft zich volstrekt niet
te haasten met het zoeken van...’
Juffrouw van der Wall onderbrak hem.
‘Dank u,’ zei zij strak. Haar stem was kleurloos. ‘Ik feliciteer u wel, mijnheer, van
harte! Ik had het altijd wel gedacht.’
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Dumay zag haar verwonderd aan.
‘Hoe bedoelt u? Altijd wel gedacht?’
‘Dat u en juffrouw Warren...’
Er volgde een pijnlijke stilte. Buiten sloeg een torenklok. Een koude tocht streek
van het open raam naar de deur-opening, waarin juffrouw van der Wall stond,
wachtend.
Dumay schoof het raam dicht.
‘U vergist u,’ zei hij met een poging om te glimlachen. ‘Mijn aanstaande vrouw
is een zekere juffrouw Laurens.’
Hij trok aan zijn sigaar.
‘Overigens kan ik me indenken, dat u op dat idee kwam,’ liet hij er nonchalant op
volgen. Het was hem, alsof hij zich tegenover zijn huishoudster moest
verontschuldigen.
Juffrouw van der Wall haalde met een ruk de gordijnen dicht.
MENNO TER BRAAK
(Wordt vervolgd)
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Op een Scheikundeleeraar
Hij was een God als hij voor de Katheder stond,
Want 't was alsof God zelf het spel verklaarde
Van samensmelten en ontleden van zijn wereldrond.
Hij wist het kleinst geheim van onze aarde.
Alleen omdat hij de formule van het zaad nooit vond (Fluisterden booze tongen, maar ik geef
't voor hooger waarde)
Vermeed hij elk gekus en het vertrouwd verbond
Dat hem - in laten echt - voor onzen heilstaat baarde.
Hij is een zeer knap man. Mijn hemel, zijn geleerdheid
Raakt zeker wel bekend buiten de muren
Van deze school. Zoo lang kan 't niet meer duren.
Maar zie de basis van zijn goddelijkheid:
Een misselijk ventje dat te laf om fel te spelen
Geleerde werd. Men moet zich niet vervelen.

R. VAN AART
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De nieuwe Zakelijkheid in de Schilderkunst
Een dialectische Beschouwing
In de geschiedenis van het cultuurleven zien we een voortdurende strijd tusschen
twee stroomingen, die in menig opzicht gelijkt op een samenspraak tusschen twee
personen. Het onderwerp van het gesprek is het leven zelf. Beide sprekers nemen de
beweringen van hun tegenstanders slechts in zooverre ter harte, als ze geen gevaar
voor hun eigen innige overtuiging opleveren.
In de eene richting spreekt zich het beschouwende, statische leven uit. Het is
beheerscht, voelt zich graag met de voeten op de aarde staan. Het vreest heftige
gevoelsbewegingen, omdat het dan de kluts kwijt raakt. Het waardeert diepte en
klaarheid. In de andere komt het dynamische, hartstochtelijke leven tot uiting. Het
houdt juist van heftige en machtige gevoelsvervoeringen, van hooge idealen, van
pathos.
De eerste richting is indringend, streng, overzichtelijk, stil, harmonisch. De andere
direct, spontaan, bloeiend of dramatisch.
In de Romaansche cultuur was het statische leven aan het woord, tot de Gothiek
in haar omhoogstrevende lijnen hartstochtelijk getuigde van haar religieuze idealen,
waarna de Renaissance het weer meer op aarde zocht en voor nuchterheid,
duidelijkheid en evenwicht pleitte, tot eindelijk ook dit niet meer bevredigde en in
de Barok beweging en pathos hoogtij vierden.
In onze tijd echter ontstaat een nieuwe vormgeving niet eerst, nadat de oude heeft
uitgediend, maar treden de contrasten voortdurend meer gelijktijdig naar voren. Dat
maakt de strijd nog verwarder, maar ook levendiger. Het begon anders heelemaal
niet levendig. In de schilderkunst, - om ons daarbij te houden -, was het strevende,
dynamische leven geheel ingeslapen. En het beschouwende, statische was zoo gezeten
geworden, dat men van geest
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nauwelijks meer iets bespeurde, of het zou de Jan-Salie-geest moeten zijn. Dat was
zoo in de tweede helft van de vorige eeuw. Tot het Impressionisme leven en beweging
bracht, door zich te verzetten tegen de muffe consistoriekamer-sfeer en eens flink
de ramen open te gooien, en de Luministen het zonlicht lieten binnenstroomen. Het
Impressionisme werd steeds losser en frisscher. In een dag had men een schilderij
klaar, in een uur, later in een kwartiertje. Toen werd het velen toch wat al te luchtig,
die daarop in het Cubisme pleitten voor strengheid, tucht en ernst. Het is waar, de
drang naar beweging en leven had het zich in het Impressionisme dikwijls al te
gemakkelijk gemaakt, maar het degelijke Cubisme benauwde op de duur toch ook.
In het Expressionisme en Futurisme werd tegen het Cubisme te velde getrokken.
Men kwam, vooral in het Expressionisme (zie afb. II Kandinsky), behalve voor pathos
en beweging, op voor het natuurlijke tegenover het kunstmatige. Tegenover de
dwalingen der cultuur liet het Expressionisme de machtige, donkere stem der natuur
hooren. Wel een beetje geforceerd, - want wij zijn nu eenmaal geen wilden meer.
De tegenstanders echter, de meer nuchteren en bezonnenen van geest, lieten zich
niet imponeeren. Zij vonden die stem, behalve niet heelemaal echt, ook tamelijk loos.
Trouwens zoo machtig en erg behoefde het niet. In de Nieuwe Zakelijkheid (zie afb.
I Wadsworth) toonden ze, dat niet alleen de duistere oerinstinkten voor de kunstenaar
van belang waren, maar ook de dingen van ons ordelijk, burgerlijk bestaan, zooals
garenklosjes, eierrekjes en politie-agenten. En geen garenklosjes, eierrekjes en politie
agenten, ‘waar het leven overheen is gegaan’, maar nieuw, liefst fonkelnieuw. Ja
zelfs onderwerpen, zoo ver van de natuur verwijderd als technische instrumenten,
waren de Nieuwe Zakelijkheid niet onwelkom. En al deze dingen niet gezien met
half-gesloten droomoogen, of met bloeddoorloopen oogen, maar zoo precies en
duidelijk mogelijk.
Langzamerhand echter werd de Nieuwe Zakelijkheid
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steeds keuriger en droger en begon verdacht veel op Jan-Salie te gelijken, tot eindelijk
het Surréalisme zich verzette, zoowel tegen de overzware gevoelsuitstorting van het
Expressionisme, als tegen de zelfvoldaanheid van de Nieuwe Zakelijkheid en voor
lichtere, ijlere, voor het degelijke verstand onbereikbare waarden opkwam.
Deze ontwikkeling verliep echter in de verschillende landen van Europa niet steeds
op dezelfde wijze. Zoo zien we het Futurisme bijna uitsluitend in Italië op de
voorgrond treden. Het Cubisme bepaalt zich vooral tot Frankrijk, het Expressionisme
en de Nieuwe Zakelijkheid tot Duitschland.
Het Futurisme in Italië en het Expressionisme in Duitschland reageeren dan ook,
behalve op het Cubisme, eveneens, en in nog sterkere mate, direct op de
oppervlakkigheid van het Impressionisme; evenals het Surréalisme in Frankrijk
voornamelijk als een directe reactie op de strengheid van het Cubisme beschouwd
kan worden.
Waar we hier echter in hoofdzaak mee te maken hebben, is het conflict:
Expressionisme-Nieuwe Zakelijkheid. Dit conflict toont veel overeenkomst met de
strijd tusschen de leeftijd der Sturm- und Drangperiode en die der latere, rijpere jaren.
De Sturm- und Drangperiode vraagt evenmin als het Expressionisme naar waarheid.
Ze vraagt naar beweringen, die beroering wekken, die imponeeren en ons meevoeren
in haar hartstochtelijkheid. Ze gaat prat op haar subjectiviteit. De rijpere leeftijd,
evenals de Nieuwe Zakelijkheid, streeft daarentegen naar objectiviteit. De Nieuwe
Zakelijkheid onderdrukt de subjectieve gevoelens en tracht de objecten tot hun recht
te laten komen. Ze zoekt weer objecten, die buiten onszelf liggen om ook daaraan
van onze al te groote subjectiviteit verlost te worden. Ze bestudeert die onderwerpen
nauwkeurig tot in alle onderdeelen. Ze stelt zich allerlei gewetensvragen naar
aanleiding van de beschouwing van die onderwerpen.
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Als een gezonde treurwilg ons een gevoel van treuren geeft, vraagt de schilder der
Nieuwe Zakelijkheid zich af: Treurt die boom eigenlijk wel? Of wanneer een meer
in de avondstond, waaraan en waarin alles wat leeft elkaar opvreet, en ons alleen
door de gedemptheid van licht en kleuren en de onbewogenheid der overwegend
verticale en horizontale lijnen een gevoel van vrede geeft, dan zal hij zich afvragen:
Is dit meer eigenlijk wel zoo vredig? Is dat gevoel niet een romantisch sollen met de
natuur? Natuurliefde, die zoo vol is van zich zelf, dat ze blijkbaar vergeet aan het
voorwerp van haar liefde eenige aandacht te schenken, heeft met echte natuurliefde
niets te maken.
Dit luk-raak laten gaan van het gevoel zal hem langzamerhand een groote weerzin
geven. Hij zal de natuur trachten af te beelden, zooals ze in waarheid is: nuchter,
zakelijk. Ofwel hij zal juist dat romantisch sollen nog aandikken, maar zonder er
zich zelf door te laten meesleepen, waardoor wij duidelijk voelen, dat het hem geen
ernst is maar dat het sollen als sollen is bedoeld.
Den Expressionist is dit alles klein gepruts. Hij wijst het met breed gebaar van de
hand. Het gaat er volgens hem in de kunst om ons subjectief gevoel aan anderen mee
te deelen, te suggereeren. De dingen uit de werkelijkheid zoo conscientieus en precies
na te gaan, is wetenschap, maar geen kunst. De schilder der Nieuwe Zakelijkheid
echter is het ook niet om de kennis der dingen op zich zelf te doen, maar om een
objectieve maatstaf voor zijn eigen subjectief gevoel, dat hij wantrouwt en daarom
aan die werkelijkheid controleert. De Expressionist heeft daar geen geduld voor en
ook geen behoefte aan. Omdat hij de twijfel niet kent of niet wil kennen, kan hij zich
overgeven aan de machtige stroomen van zijn gevoel. Maar juist, wanneer ons gevoel
zoo machtig is, wekt het wantrouwen bij de Nieuwe Zakelijkheid. Evenmin als zij
wil geïmponeerd en meegesleept worden, wil zij imponeereen en meesleepen. Haar
onderwerpen zijn niet, zooals die der Expressionisten, ontzag- of
verbijsteringwekkend, maar bij
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voorkeur, zooals we zagen, alledaagsch. Alleen worden, - de Nieuwe Zakelijkheid
is een Duitsche richting -, de zakelijkheid en nuchterheid wel eens met zooveel nadruk
gedemonstreerd, dat ze soms toch weer sensationeel werken (bijv. in een schilderij
van Scholz van een naakt bij machines).
Wanneer we echter trachten ons objectief in de natuur te verdiepen, dan wil dit nog
niet zeggen, dat we daartoe ook in staat zijn. Want objectief kunnen we slechts zijn,
wat het uiterlijk en de uitingen van het onderwerp betreft. Ernstige, het innerlijke
leven betreffende objectiviteit, bestaat niet. Wanneer we ten slotte, na het onderwerp
van alle kanten bestudeerd te hebben, een greep doen naar het wezen, zal ieder zich
daarvan een beeld scheppen, dat maar al te zeer zijn persoonlijke aspiraties verraadt.
Het is zelfs de vraag, of we door ernstige studie het wezen van de natuur wel nader
komen. Dikwijls heeft een professor in de paedagogie minder contact, zelfs met zijn
eigen kinderen, dan het kindermeisje, dat zich weinig om kinder-psychologie
bekommert. Wel zal de professor zich eer dan het kindermeisje bewust worden, hoe
moeilijk het is, in het wezen van een ander door te dringen. Deze zelfde schroom
vinden we dikwijls in de werken der Nieuwe Zakelijkheid, niettegenstaande de
eenigszins gewilde hardheid. Over het geheele schilderij ligt dan een sfeer van zich
vreemd voelen.
Met het streng volgens de natuur schilderen loochent de Nieuwe Zakelijkheid de
groote ontdekking van het Cubisme en ook van het meer ‘abstracte’ Expressionisme,
(zie afb. II Kandinsky), nl. het eigenlijke schilderen, d.w.z., het op anderen
overbrengen van gevoelsleven direct door middel van verf op een vlak uitgestreken,
in plaats van langs de omweg der gangbare natuurinterpretatie. Zeker, het succes van
het eigenlijke schilderen bij het pu-
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bliek was niet bijster groot. Hier in Holland ongeveer gelijk nul. Maar dat mag
natuurlijk geen reden zijn het eigenlijke schilderen te verloochenen of te verraden.
Zuivere natuurimitatie heeft niets met kunst te maken. Men zou het eer onder
kunstenmakerij kunnen rangschikken, omdat het alleen een uiting van behendigheid
is en niets heeft uit te staan met waarden scheppen voor het gevoelsleven.
Wanneer we de natuur in de schilderkunst betrekken, zullen we altijd min of meer
van haar afwijken. Het is door onze scheppende fantasie, dat wij de natuur omvormen,
waarbij onze fantasie geleid wordt door ons inzicht (bij een meer beschouwende,
statische instelling op het leven), - of wel wordt voortgestuwd door onze hartstocht
(bij meer levensdriftige, dynamische levensuitingen).
Neemt ons inzicht de leiding, dan zullen de lijnen overwegend rechtstandig zijn,
de factuur glad en effen, de kleur positief, en zal meestal de aandacht van den
toeschouwer naar het midden van het schilderij worden getrokken. Is het echter de
levensdrift, die de fantasie voortstuwt, dan zijn de lijnen schuin, is de factuur dikwijls
woelig of flitsend, de kleur brandend of broeiend en is er meestal geen centrum, dat
onze aandacht vraagt.
Een deel der Gothische kunst, welke stijl we bij de emotioneele kunstrichtingen
ingedeeld hebben, schijnt hiermee in tegenspraak. De Gothiek echter, hoewel vol
hartstocht, toomt deze tegelijkertijd, vooral in de schilderkunst, streng in. Ze streeft
met al haar kracht naar een onbereikbare diepte, (we zouden het ook hoogte kunnen
noemen), zoodat we haar evenzeer als een beschouwende kunstrichting moeten zien.
Haar fantasie wordt zoowel voortgestuwd door hartstocht, als geleid door inzicht.
Dit samengaan komt in de hedendaagsche kunst ook dikwijls tot uiting, zooals bij
de expressionistische Franz Marc en bij Picasso in zijn cubistische tijd.
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De Nieuwe Zakelijkheid, (zie afb. I Wadsworth) die een beschouwende en daarom
critische richting is, legt reeds hierdoor de fantasie eenigszins aan banden. Door
echter te trachten de realiteit ook uiterlijk zoo dicht mogelijk nabij te komen, perkt
ze de scheppende fantasie nog verder in, tot groote vreugde van het meerendeel van
het publiek, dat kunstenmakerij en geen kunst verlangt.
Deze beperking moeten we echter niet alleen zien, als slechts ter wille van de
oprechtheid van ons gevoel tegenover de werkelijkheid, maar ook als een reactie op
de expressionistische, fantastische gevoelsoverdadigheid. De absolute vrijheid van
het gevoel, die, als we haar nog niet ervaren hebben, het kunstideaal bij uitnemendheid
schijnt te zijn, blijkt, als we haar nader leeren kennen, niet zonder bezwaren.
Ons gevoel heeft een weerstand noodig, anders slaat het door in looze gebaren.
Zoo'n weerstand nu vormt o.a. het zich nauw binden aan de uit te beelden objecten.
En juist het groote gevoel, dat in het Expressionisme zich dikwijls verliest in de
wijdheid der mogelijkheden, komt in de Nieuwe Zakelijkheid tot geladen
werkelijkheid door de spanning, in de streng getrokken grenzen.
Het kleine, knusse gevoel, dat zich bij voorkeur huiselijk naturalistisch uit, verheugt
zich in de meening, in de Nieuwe Zakelijkheid een geestverwant ontdekt te hebben.
De overeenkomst is echter slechts uiterlijk. Het kleine gevoel legt zich het réalisme
niet op als een spanningverwekkende beperking, maar als een veilige steun, die het
beschermt tegen de vrijbuiterij der moderne kunst. Het is als een geitje aan een stevig
paaltje gebonden, om het te behoeden voor de gevaren van het moderne verkeer. Dit
karakter vinden we in al zijn uitingen. De lijnen, hoewel sober, zijn vriendelijk en
zacht, maar overigens weinigzeggend. De kleuren bezadigd en netjes.
De lijnen der Nieuwe Zakelijkheid daarentegen zijn hard, de kleuren van een droge
koelheid.
Door zich zoo strikt mogelijk te houden aan de werkelijkheid en de fantasie steeds
meer in te binden, dreigt
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echter de Nieuwe Zakelijkheid ten slotte de grens tusschen natuur-interpretatie en
natuur-imitatie te overschrijden en in engheid en dorheid dood te loopen. Het bereiken
van haar doel: de absolute natuurgetrouwheid, beteekent zelfs haar dood.
Wanneer de Nieuwe Zakelijkheid het poëtisch sollen met de natuur uitbeeldt (zie
afb. III, Spies), - wij wezen reeds terloops op deze andere vorm -, geeft ze een beeld
van hoe de overzijde, de emotioneele kunstrichtingen, de natuur zien, maar niet met
de middelen dezer richtingen, maar met haar eigen strakke middelen.
Zij leeft niet mee met deze poëzie. Haar lijnen zwellen en slinken niet met de
ontroering van de kunstenaar, maar blijven streng en van egale dikte. Haar kleuren
broeien niet onheilspellend, expressionistisch duister om ineens op te laaien in felle
uitbarstingen, maar zijn neutraal en dikwijls letterlijk eentonig. Haar verflaag is niet
als het oppervlak van een kokende brij, maar spiegelglad. Haar rhythme niet
hartstochtelijk meesleepend of opwindend, maar beheerscht. Zelfs in dynamische
natuuruitbeeldingen blijft ze innerlijk onbewogen. De beweging heeft geen climax,
zelfs geen vaart. Ze is als verstard.
Haar fantasie echter is de fantasie van de hartstocht. Dit werk is dikwijls van een
romantische roekeloosheid of wel van een voorgewende strengheid, waar een
ongebonden fantasie verborgen doorheenschemert.
Maar deze kunst is toch te negatief. Zij mag de romantische vervoeringen van ons
al te poëtisch hart kostelijk in beeld brengen, op den duur vragen wij van een
kunstrichting naar haar eigen positieve waarden.
Er is nog een derde strooming, - het Vérisme, (zie afb. IV, Dix) -, die ook meestal
tot de Nieuwe Zakelijkheid gerekend wordt. De overeenkomst met de beide besproken
groepen is echter niet veel meer dan uiterlijk, waarom
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deze gelijknamigheid zeer misleidend werkt. Deze samenvatting geeft weer een
aardige kijk op het grove onverstand, dat het blijkbaar in de toonaangevende
kunstbeschouwing voor het zeggen heeft.
Deze school, waartoe o.a. Otto Dix en Grosz behooren, tracht eveneens de
werkelijkheid naar waarheid weer te geven, maar dan van de andere kant, nl. van de
hartstochtelijke. Haar motieven zijn dan ook geheel anders. Zij zoekt niet naar
waarheid met één ‘r’, maar met drie ‘r's’. Haar doel is de ontstellende waarheid te
ontmaskeren. Zij wil niets liever dan imponeeren. Haar onderwerpen zijn dikwijls
gezocht indrukwekkend, haar lijnen striemend, haar kleuren dikwijls dramatisch, de
factuur snijdend.
De schilders dezer groep blijven verder van de werkelijkheid verwijderd dan die
der eigenlijke Nieuwe Zakelijkheid. Het is hun ook niet om objectiviteit te doen. Ze
zijn meestal sociaal ingesteld en dienen in hun kunst een politieke partij. Ze zijn,
evenals de expressionistische kunstenaar, revolutionnair. De Nieuwe Zakelijkheid
daarentegen is veelal rechtuit burgerlijk. De knus-realistische schilders zijn dit ook,
hoewel op een heel andere manier, nl. burgerlijk van sfeer of stemming. De Nieuwe
Zakelijkheid echter negeert stemming. Ze legt de nadruk op gesteldheid en niet op
gestemdheid. Daarom is ze hard en duidelijk. De burgerlijkheid der Nieuwe
Zakelijkheid is ordelievendheid, geen dierbaarheid of innigheid. Ze mijdt breede
gebaren; de schilders der revolutionnaire Nieuwe Zakelijkheid daarentegen zijn juist
vaak groot van allure. Sterke spanningen zoeken ze allemaal.
Het gevaar, dat de eigenlijke Nieuwe Zakelijkheid loopt, nl. het zich ongemerkt
ingraven in natuurgetrouwheid, hebben deze revolutionnaire, barre ontmaskeraars
niet te vreezen. Het gevaar, dat hen bedreigt, is, dat ze in hun zucht zichzelf en elkaar
te overtreffen in lillende waarheden, het ten slotte te ver gaan zoeken.
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Nederland heeft door Mondriaan, den schepper van het Neo-plasticisme, ruimschoots
zijn aandeel bijgedragen tot de nieuwe stroomingen in de schilderkunst, waarvan het
o.i. een der belangrijkste uitingen is. Maar overigens loopt men hier, op een enkele
uitzondering na, slechts zoo'n beetje mee in de achterhoede van de moderne kunst.
Zoo is het ook ten aanzien van de Nieuwe Zakelijkheid. Verscheidene Hollandsche,
naturalistische schilders waren blijkbaar niet ongevoelig voor de nuchterheid en
zakelijkheid en alledaagschheid der Nieuwe Zakelijkheid. Zij versoberden en
verstrakten hun werk meer en meer. Maar toch blijven wij er in missen een zekere
hartstocht voor het hartstochtlooze. De alledaagschheid is te vanzelfsprekend. Er zit
geen grootheid in, die zich dwingt tot alledaagschheid.
Het werk van Mondriaan, al is het van alle natuurimitatie gezuiverde schilderkunst,
- en ook daarom uit schilderkunstig oogpunt ver boven de Nieuwe Zakelijkheid
verheven, - is er innerlijk meer mee verwant. Zoowel de Neo-plasticist als de schilder
der Nieuwe Zakelijkheid zoekt voor zijn subjectieve gevoelens een zoo objectief
mogelijke uitingsvorm. De Neo-plasticist, een objectieve, schilderkunstig-zuivere
vorm: horizontale en verticale rechte lijnen en primaire kleuren; de schilder der
Nieuwe Zakelijkheid, een onschilderkunstige, onzuivere vorm: de objectieve
werkelijkheid. Maar beide zoeken in deze vorm een rustige, evenwichtige en toch
groote spanning. Geen van beide wordt door het publiek begrepen. De Neo-plasticist
wordt om zijn zuiverheid miskend; de schilder der Nieuwe Zakelijkheid om zijn
schilderkunstige onzuiverheid gewaardeerd.
Wanneer we het Vérisme tot de Nieuwe Zakelijkheid zouden rekenen, maken we
hiermee het begrip Nieuwe Zakelijkheid zoo ruim, dat er elke belangrijke inhoud
aan ontbreekt. Dan beteekent het niet meer dan kunst met een doordringende
werkelijkheidszin en behoort er niet alleen de eigenlijke Nieuwe Zakelijkheid en het
Vérisme toe, maar eveneens hyper-realistische kunst met een ge-
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heel andere gevoelsinhoud. Dan hebben we hier in Holland, evenals trouwens in alle
andere landen een Nieuwe Zakelijkheid. Hiertoe behooren dan bijv. Ger Gerrits,
Willink, Pyke Koch, Eddy Fernhout, Charley Toorop, Sal Meijer, Niehaus.
Het werk van Ger Gerrits is wel niet zonder spanning, ook bezit het de strenge
waarheidsliefde en harde werkelijkheidszin der Nieuwe Zakelijkheid, maar hij waagt
zich niet zoo indringend in het tartend kleine en gewone. Daar is hier in Holland
trouwens ook geen reden toe. We hebben hier nooit de mateloosheid van het
Expressionisme gekend. Integendeel, wij hebben ons juist eer te veel zin voor het
alledaagsche te verwijten.
Willink's werk is zóó ingewikkeld, dat het bij geen enkele school is in te deelen.
Hij heeft vooral invloed ondergaan van het Surréalisme, dat bij voorkeur dingen van
de meest uiteenloopende aard bij elkaar voegt. In zijn vroeger werk deed ook Willink
dit, evenals trouwens de Surréalisten, op een uitdagende wijze. Hij schilderde bijv.
een seinende matroos naast de Venus van Milo, die samen met een naakte vrouw op
een vloerzeiltje is geplaatst, terwijl op de achtergrond een kathedraal zich verheft.
In zijn later werk heeft hij zulke ongerijmdheden niet meer noodig. Het dagelijksche
leven toont ons genoeg frappante en schrille tegenstellingen. Bijv. een modern,
nuchter mensch tegen een achtergrond van een burgerlijk romantisch gebouw uit het
midden der negentiende eeuw, of te midden der Pompeïsche bouwvallen. Hij
accentueert dan meestal de contrasten nog eenigszins door bijv. een heer tusschen
de ruïnes van Pompeï in avondtoilet af te beelden. Willink's werkelijkheidszin heeft
niets te maken met die der eigenlijke Nieuwe Zakelijkheid. Ze is slechts een middel
om ons nog op dwingender wijze de krankzinnige, ongewilde romantiek van het
dagelijksche leven te suggereeren. Door een tergende koelheid en detailleering
accentueert hij nog zijn voorgewende natuurgetrouwheid. Het is of hij zegt: ‘Ja, ik
kan het niet helpen; u ziet het zelf, alle artistieke vaagheid en losbandigheid is mij
vreemd.
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Een takje, dat daar toevallig was neergewaaid, de moderne schoensluiting, alles heb
ik precies zoo nageschilderd, als het in werkelijkheid is.’ Willink is hooghartig,
vooral in de gunstige beteekenis van het woord. Met de platte zelfverheffing van
onze tijd, die door de domste scheldpartijen op de burgerlijke romantiek der
negentiende eeuw zich zelf tracht te verheffen als uitermate kunstzinnig en vrijzinnig,
met deze ruwheid doet Willink niet mee. In zijn werk antwoordt hij hierop: ‘Zoo
vindt u dat, och, het hangt er maar van af, hoe men die burgerlijke romantiek ziet.’
Willink is een gevoelige en voorname romanticus, die door vertoon van harde
hyper-werkelijkheidszin zijn romantiek een realistisch aanschijn tracht te geven.
Het werk van Charley Toorop zouden we dikwijls véristisch kunnen noemen. Ze
is een Expressionist, die met expressionistische hartstochtelijkheid onexpressionistisch
wil zijn, zooals trouwens vele Véristen.
Sal Meijer bezit weer wel de oprechte werkelijkheidsliefde van de Nieuwe
Zakelijkheid, evenals haar voorkeur voor het kleine en alledaagsche. Bij hem is deze
voorkeur echter geen grootheid van gevoel, die zich dwingt tot het kleine, maar een
natuurlijke ontvankelijkheid voor de poëzie van de zooveel en zoo lomp gesmade,
intieme kleinburgerlijkheid. Hij is een naïef burgerlijke poëet, die zich niet bekommert
om vraagstukken van objectiviteit en subjectiviteit.
Met de opsomming van schilders, die uiterlijk veel overeenkomst vertoonen met
de Nieuwe Zakelijkheid, maar er innerlijk toch niet mee verwant zijn, zouden we
nog lange tijd door kunnen gaan. Maar ten slotte zullen we ons er niettemin mee
moeten trachten te verzoenen, dat we in Holland geen eigenlijke nieuw-zakelijke
schilderkunst bezitten.
J. BENDIEN
A. HARRENSTEIN SCHRÄDER
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Contraflirt met de Revolutie
VOOR ERZSI GRÓSZ
Du Perron's dagboek-aanteekeningen van 14 Febr. 1931-17 Oct. 1932 gepubliceerd
onder den titel: ‘Flirt met de revolutie’ - een titel die een zekere hooghartigheid, doch
ook een zekere zelfverachting beoogd kan hebben - geven van de zijde der burgerlijke
nederlandsche litteratoren, ondanks de lichtelijk spotzieke presentatie, het klaarste
en gedeeltelijk ook het best gefundeerde standpunt ten opzichte van dit vraagstuk.
Ook in deze aanteekeningen komt op meerdere plaatsen du Perron's permanente
afkeer van al wat naar ethica zweemt tot uitdrukking, wat als reactie tegen de
verkades-koekjes - en - gelukkige binnenhuis-ideologie der Costers en Casimirs niet
anders dan toe te juichen is. Hier spruit uit voort, twee maal in zijn brieven aangestipt
(blz. 81, 83) zijn wantrouwen in ‘liefde voor de menschheid’ (81), ‘de liefde ook
weer, de smaak voor het volk’. Ik ben er van overtuigd, dat dit wantrouwen bij du
Perron van een allesbeheerschende hevigheid en daarom voor 100 pCt. eerlijk is.
Maar ook, dat deze eerlijkheid zich uitstrekt tot aan de grenzen van zijn begripswereld.
Want even buiten deze grenzen, doet zijn (voorloopige?) onwetendheid omtrent een
andere begripwereld zich pijnlijk gevoelen. Zoo niet, dan moest hij weten, dat Marx
en Engels stellig niet minder wantrouwen hebben gehad in de ‘liefde voor de
menschheid’, dan hij, du Perron. ‘Etiese zever blijft de onmisbare bindstof, zodra de
massa erbij te pas komt.’ Ik tart du Perron, mij één gram ethische zeever aan te wijzen
in de volgende zinnen van Marx-Engels (Westphälisches Dampfboot, Lit-Nachlass,
Deel V blz. 414.):
‘Wenn aber die Erfahrung lehrt, dass diese Liebe in 1800 Jahren nicht werktätig
geworden ist, dass sie die sozialen Verhältnisse nicht umzugestalten, ihr Reich nicht
zu gründen vermochte, so geht daraus doch deutlich hervor, dass diese Liebe, die
den Hass nicht bezwingen konn-

Forum. Jaargang 2

305
te, nicht die zu sozialen Reformen nötige energische Tatkraft verleicht. Diese Liebe
verliert sich in sentimentalen Phrasen, durch welche kein wirklichen, faktischen
Zustande beseitigt werden, sie erschlafft den Menschen durch den enormen
Gefühlsbrei, mit dem sie ihn füttert. Aber die Not gibt dem Menschen Kraft, wer sich
selbst helfen muss, der hilft sich auch.... Diese eiserne Notwendigkeit schaft den
sozialistischen Bestrebungen Verbreitung und tatkräftigen Anhänger, und sie wird
den sozialistischen Reformen durch Umgestaltung der gegenwärtigen
Verkehrsverhältnisse eher Bahn brechen, als alle Liebe, die in allen gefühlvollen
Herzen der Welt glüht...
Waar is hier de zeever? Zij is er niet! En het moest duidelijk zijn, waarom zij er
niet is en niet zijn kan. Een idealistische zendeling zeevert, materialistische chirurgen,
als Marx en Engels waren, zetten het mes er in!
‘Die Kommunisten predigen überhaupt keine Moral... sie stellen nicht die
moralische Forderung an die Menschen’. (Uit Sankt-Max, tegen Stirner). Deze
woorden werden geschreven, voordat Rimbaud, wiens zin ‘La morale est la faiblesse
de la cervelle’ - thans helaas ‘burgerrecht’ verworven - hetzelfde uitdrukt, geboren
werd. Natuurlijk was bij Rimbaud, die aan de Parijsche Commune deelnam, zonder
Marx gelezen te hebben, geen sprake van plagiaat. Dat Mevrouw Roland Holst en
in niet zoo sterke mate ook Gorter het communisme bij ons in een moreel gewaad
wilden steken is iets, waarvan men het marxisme bezwaarlijk de schuld kan geven.
Deze mentaliteit, waaruit hun pseudo-radicalisme - door Lenin bestreden in zijn:
‘Radicalisme, de kinderziekte van het communisme’ - regelrecht voortspruit, moet
volkomen verklaarbaar bij een vlucht in de mystiek eindigen.
Op blz. 84 vervolgt du Perron: ‘Wat die menschen willen is de welstand op hun
beurt’. Ik kan er werkelijk niets aan doen, hier alweer Marx als getuige te hooren:
‘Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze
Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt, es handelt sich darum, was es ist
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und was er diesem Sein gemäss geschiktlich zu tun gezwungen sein wird’ en verder
‘Wenn das Proletariat siegt, so ist es damit keineswegs zur absoluten Seite der
Gesellschaft geworden, denn es siegt nur, in dem es sich selbst und sein Gegenteil
(die Bourgeoisie) aufhebt. (Marx-Engels: Heilige Familie blz. 103).
Du Perron's beschuldiging lijkt mij daarom niet te houden, omdat het begrip
‘welstand’, door hem met recht geironiseerd, een voortreffelijk beeld geeft van de
hoogste lauweren door fatsoenlijke families in de seniele burgermaatschappij te
verwerven, doch verdwijnen moet na de revolutie, wanneer het proletariaat op een
ongenadige wijze met dit allerheiligste van de privaatbezit-ideologie heeft afgerekend,
waartoe het daarom in staat is, waar het over voldoende potentie beschikt (zie ook
Lawrence: Naar aanleiding van Lady Chatterley en Engels: Oorsprong der familie)
om het verfoeilijke privaat familie-verband, dat de welstand en daarmede de
impotentie kweekt en beschermt, te doen springen.
Nu zou du Perron kunnen beweren, dat de potentie, die tot leven dwingt in zijn
meest veelvuldige nuances, of nog korter, dat het leven, ook een ethische bezigheid
is. Drieu la Rochelle, door du Perron niet zoo heel ver van deze quaestie aangehaald,
schijnt deze opvatting toegedaan te zijn wanneer hij in zijn roman ‘Le Feu Follet’
schrijft: ‘Dat wat leven heet, is absoluut niet van belang. Weten is onmooglijk, want
er valt niets te weten’. Over deze woorden ontving Ilja Ehrenbourg in Moskou een
brief van een leeraar uit een kleine stad in den Oeral, waarvan hij verslag uitbrengt
in het Berlijnsche tijdschrift ‘Unsre Zeit’:
‘Vraagt U toch eens den Franschen schrijver Drieu la Rochelle, welke
booze geest hem allerlei onzin ingefluisterd heeft. (In onze literatuurkrant
werd zijn roman “Das Irrlicht” afgedrukt). Zegt U hem daarbij, dat een
van de millioenen menschen, die het land waaruit U komt, bevolken en
niet zonder resultaat het oude leven in nieuwe banen leiden, hem eerlijk
verzekert, dat dit oude leven “absoluut” vol belang is en dat er buiten
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zijn ziek weten millioenen zijn, die nog door geen enkel weten zijn beroerd
en die nog oneindig veel moeten weten. Zegt U hem verder, dat naar
overtuiging van zijn opponent uit den verren Oeral het menschelijk weten
zich pas voorbereidt tot vervulling van zijn groote historische rol, de rol
van het overbrengen van de groote taal van het bewustzijn, dat zich uit
liefde haat, moed, dapperheid, opoffering enz. samenstelt in zijn nieuwe
spraak, die zich van het nauwe dogma, voor een nieuw leven bevrijdt’.
Ik heb Drieu la Rochelle dezen brief laten lezen en ik weet niet of hij tot dusver een
lezer gezien heeft, die met een dergelijke ernst, met een dergelijke aandacht een van
zijn woorden gelezen heeft. Drieu la Rochelle is kenmerkend voor zijn generatie. Ik
herinner mij dat hij eenmaal schreef:
‘Wanneer ik tegen een mosoverdekten steen stoot, begint het vleesch om
de knoken van mijn vingers te verrotten... Mijn doodkist staat al naast
mij... Dat is het Niet-zijn, en ik geloof niet dat het een Niet-zijn vóór de
opstanding is.’
Deze woorden zijn zeer bitter. Is het het steunen van een mensch voor zijn dood?
Misschien is het slechts hooge kunst, de vijfde of zesde roman, de leegheid van een
generatie, misschien is ook dit een Jo-jo spel, dat van de noodzakelijkheid van het
denken bevrijdt? Welk een naïveteit en tegelijkertijd welk een kracht klinkt uit den
brief van den leeraar uit den Oeral, die de banvloek van den Franschen literaat
woordelijk neemt en hem overtuigd zijn nieuwe weten voorhoudt.
In dezen brief staat dat geschreven, waar wij met recht trotsch op zijn. Onze innige
verknochtheid met het lot van de menschelijke cultuur. Niet wij zijn de vandalen.
Niet wij zien verachtelijk neer op dat, ‘wat het leven was’. Niet wij vernietigen
koffieplantages en vernietigen de machines. (Niet wij, deden de, door de eeuwen
heen met zooveel
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zorg gekozen boeken van du Perron, gestoken in blauw linnen, met blauw leeren
etiket en beschermd door zwarte hulzen, zijn exemplaren van Stendhal en Gide, tot
de helft slinken).
Wij werden de ‘verwaarloosden’ genoemd. Maar hier ligt een zieke wereld ter
aarde en begint te rochelen. Om haar heen is een leegte. Het blijkt, dat wij een erfenis
moeten overnemen. Wie zal nu dit alles beschermen, wat het beste in deze oude
wereld was, zoowel Balzac als Notre Dame en de beroemde levenslust van de
Parijzenaars... de Fransche literaten of de leeraar uit den Oeral?
Begrijpt du Perron niet, hoe eenzijdig het is te beweren, dat deze klasse alleen maar
‘de simpele materieele welstand’ in dit eene leven vraagt. Begrijpt hij werkelijk niet,
dat het proletariaat - en het doet er niet zoo heel veel toe, of het zich hier reeds overal
van bewust is, b.v. bij ons nog niet zoo zeer, maar in Duitschland zeker - historisch
een grootere taak te vervullen heeft. Dat de klassenbewuste proletariër niet alleen
op de barricade gaat, ‘tot meerdere glorie van zijn klasse’, doch alleen omdat de
dialectische ontwikkelingsgang van de geschiedenis of met eenvoudiger woorden,
de noodzakelijkheid, voortspruitend uit zijn plaats in het productieproces hem daartoe
dwingt.
Voelt hij niet, dat Slauerhoff's zin: ‘Ja, ik wil wel anarchist zijn, maar de slager
en de bakker mogen het niet zijn’ volkomen overbodig is, om de eenvoudige reden,
dat de practijk in Europa leert, dat juist op het punt dat het er op aan kwam wat de
slagers en de bakkers zouden doen, - in Italië in 1922 en in Duitschland in 1932 toen zij uit hun liberalen dommel ontwaakten, zij niet partij kozen voor het
proletariaat, doch bij het fascisme, de dictatuur van den middenstand van opperslager
en opperbakker Mussolini en Hitler belandden en daarmede een laatste bolwerk van
het privaat-bezit tegen het proletariaat hielpen vormen, een laatste concentratie-poging
van 100 procentige a-sexualiteit en middenstandersgeniepigheid, die zich uitten in
veemmoorden, antisemitisme, kleinburger-
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lijk nationalisme en een groteske angst om de laatste canapee en de eer van huwbare
dochters, waar die booze bolsjewiki het op voorzien zouden hebben.
Het is geen wonder, dat de woorden: ‘je opvatting dat de werkelijke revolutionair
een type is, dat verliezen moet, dat bij een nederlaag gefusilleerd wordt door de
vijanden, bij een overwinning door de vrienden’ du Perron uit het hart gegrepen zijn.
‘De revolutionnair is mij alleen sympathiek als oppositiefiguur.’ Dan zou du Perron
nog meer affiniteit met Hong, dan met Garine hebben, wat gezien de vergoelijkende
verdediging van Hong door Trotzky nog niet een zoo vreemde gevolgtrekking is.
Hier dicht in de buurt zit ook het verschilpunt van Trotzky en de Derde Internationale.
Het gaat du Perron niet om het sterker zijn van de oppositie, voor alles dient zij
schoon en dramatisch te zijn, wat vanuit zijn subjectief idealistisch standpunt te
begrijpen is. Het proletariaat, onverschillig of men dat van St.-Denis, Wedding,
Chelsea of Canton neemt, denkt daar anders over. Het kan zich het bibliophiele
standpunt van du Perron niet veroorloven. Het weet zeer goed, dat de bewapende
opstand een kunst is, doch het weet nog beter dat de bewapende opstand geen spel
is. Want het proletariaat is niet ‘en flirt’ met de revolutie. Daarom weet het eveneens,
dat deze opstand, met een zware industrie in den rug, er na het vijfjarenplan van den
volgens du Perron oneindig onzuiverder Stalin, beduidend sterker voorstaat, dan dit
bij Trotzky's uiterst betrekkelijke permanente revolutie het geval kon zijn. Meent du
Perron, dat een oppositie nog oppositie is, wanneer zij de werkelijkheid verlaat en
in het luchtledige belandt?
Du Perron verwijt Trotzky zijn anti-intellectueele minachting voor de z.g.
dilettanten, ook met bizondere waarden zooals Garine of Saurinkow. Hij revancheert
zich in dit opzicht, door de massa een flinke duw te geven. ‘Omdat het genie zich
nu eenmaal niet onder de massa verdeelen laat, van het individu onafscheidelijk
blijft.’ ‘Een Lenin, een Trotzky, uniek en onmisbaar, daaronder de toewijding, de
ijver, de dommekracht van de horden en scha-
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ren’. (blz. 93). Ik moet hier opmerken, dat deze Lenin, niet zooals du Perron hem
subjectief wenscht voor te stellen, doch zooals hij in werkelijkheid was, meermalen
den wensch te kennen heeft gegeven, graag minder bewierookt, doch meer gelezen
te worden. Waarom leest du Perron de derderangs biographie over Lenin van Valeriu
Marcu zonder eenige nota te nemen van zijn allernoodzakelijkste geschriften: ‘Staat
en revolutie’, ‘Radicalisme’, ‘Reformisme’, ‘Over historisch materialisme’. Dan zou
hij geweten hebben, dat Lenin de laatste geweest zou zijn een dergelijke
onderschatting van de massa te koesteren. Integendeel, indien iemand haar initiatief,
haar dynamiek, haar daadkracht, haar discipline op de juiste waarde wist te schatten,
is hij het geweest. Met een gang van zaken, zooals du Perron die in zijn hoofd moet
hebben, zou het er voor de Russische revolutie somber hebben uitgezien en zou de
October, ook indien er een dozijn mannen geweest was, met het genie van Lenin,
mislukt zijn.
Het noemen van den roman ‘Cement’ lijkt me niet gelukkig, zeker niet als
representant van een revolutionnaire situatie. ‘October’ van Larissa Reisner is hier
superieur, hoewel het dilettantisme, du Perron's zwak, of beter gezegd, zijn sterkte,
hier ontbreekt. Uit du Perron's oriëntatie, lijkt het me moeilijk oog te hebben voor
het onwaarschijnlijke in den roman van Malraux. Komt het hem geen oogenblik
vreemd voor, dat twee mannen op een dergelijke critieke post in de revolutionnaire
situatie van Canton, zooveel tijd hadden om psychologische problemen te bespreken,
terwijl de strategie der revolutie zelf er nogal schematisch en berooid afkomt. 1)
Misschien denkt du Perron hier: ‘Strategie gaat mij niet aan.’ Dan begrijp ik zijn
misnoegen over Tarassow-Rodionow, wiens ‘Febru-

1) Doch ook het psychologische element is soms wat bizar. Wanneer Malraux den Sowjet-officier
laat zeggen: ‘L'Individualité, c'est une maladie bourgeoise.’ Het komt mij voor dat Malraux
hier de Derde Internationale de traditioneele starre nimbus wil opdwingen, om den kleinburger
schrik aan te jagen. Gide toont in dit opzicht beduidend meer inzicht: ‘Mais comme il
m'apparaît que l'individualisme lui-même, bien compris, doit servir à la communauté, il
m'importe de préserver ses droits et je tiens pour erreur à l'opposer au communisme.
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ari’, gevolgd door ‘Juli’ de beste documenten in dit opzicht over de Russische
revolutie geven. Ik betwijfel ten zeerste of du Perron dit boek heeft kunnen lezen,
omdat en de terminologie en de begripswereld hem volkomen vreemd moeten zijn.
Het is mogelijk dat du Perron denkt: ‘Mij interesseert alleen de psychologie van de
revolutie’. In deze aarde wortelt dan zijn flirt. Du Perron staat in oppositie tegen de
vormverschijning van dit stelsel, zonder daaruit de consequentie te willen trekken
dat dan ook de basis van dit stelsel aangetast dient te worden. Zonder het
psychologische moment in de revolutie, of in den revolutionnair te willen miskennen
(juist in dit opzicht verweet Marx Feuerbach hier het niet begrijpen der ‘revolutionären
der praktisch-kritischen Tätigkeit’) staat dit als een paal boven water, dat
psychologie-alleen nog geen één revolutie volbracht.
Wel speurt du Perron, dat er iets niet in orde is met het ‘beschermd domein’, doch
voorloopig komt hij nog niet verder dan een eenigszins wrang verlangen zich te
stellen ‘boven het probleem ten slotte, dat zoo kwellend kan zijn’. Zonder de illusie
du Perron nog eens in een illegale Rotfrontkämpferbund te weten, geloof ik toch niet
dat het klimaat en andere prettige dingen van Tahiti op den duur een vage nostalgie
naar het werelddeel der klassenstrijd zouden kunnen onderdrukken.
‘Wanneer ik mij ranselde om kollektief te voelen, ik zou nog onherstelbaar individueel
zijn. Er is geen plaats voor mij in een klassenvraagstuk van prakties-sociologiese
aard, waarbij de eerste de beste verschoppeling desperaat gelijk heeft. Zij hebben
eindeloos gelijk, maar ik behoor niet tot hen,’ schrijft du Perron in zijn vervolgartikel
‘De Smalle Mensch’.
Hiertegenover wil ik stellen, wat Marx schrijft over ‘hen’, die meenen niet tot
‘hen’ te behooren: ‘Das egoïstische Individuum der bürgerlichen Gesellschaft mag
sich in seiner unsinnlichen Vorstellung und unlebendigen Ab-
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straktion zum Atom aufblähen, d.h. zu einem beziehungslosen, selbstgenügsamen,
bedürfnislosen, absolut vollen, seligen Wesen. Die unselige sinnliche Wirklichkeit
kümmert sich nicht um seine Einbildung, jeder seiner Sinne zwingt es an den Sinn
der Welt und der Individuen ausser ihm zu glauben, und selbst sein profaner Magen
erinnert es täglich daran, dass die Welt ausser ihm nicht leer, sondern das eigentlich
erfüllende ist. Jede seiner Wesenstätigkeiten und Eigenschaften, jeder seiner
Lebenstriebe wird zum Bedürfnis, zur Not, die seine Selbstsucht zur Sucht nach
anderen Dingen und Menschen ausser ihm macht. (Heilige familie, blz. 227).
Natuurlijk valt hierover te praten. Ik wil du Perron dit Marx-citaat niet als ‘mystiek’
of ‘geloof’ opdringen - dit tegen zijn opvatting dat Marx voor ons zou zijn de god
en Lenin de profeet. - Du Perron heeft het recht te beweren, dat dit alles onzin is, dat
het bijv. niet klopt, omdat hij toch een atoom is. Dat is niet zoo, omdat atomen niet
met de revolutie kunnen flirten. Hoe staat du Perron ten opzichte van ‘sein profaner
Magen erinnert es täglich daran, dass die Welt ausser ihm nicht leer, sondern das
Eigentlich Erfüllende ist.’? Elders schreef hij: ‘maar niets praat het fysieke gevoel
goed van een daadwerkelijke afschuwelike dwang. Beseft hij dan niet dat het
proletariaat onder dit ‘fysieke gevoel van een daadwerkelike afschuwelike dwang’
dagelijks zijn arbeidskracht verkoopen moet? Begrijpt hij niet dat juist het stijgen
van het onverdraaglijk worden van deze individueele realiteit, gevolgd door het
stijgen van dit individueele bewustzijn - wat zich kollektief als klassenbewustzijn
uitdrukt - hier een einde aan wil maken en dat de climax van dit willen - aan de andere
zijde van het niet meer kunnen - uitloopend in klassenstrijd, de ‘theorieën’ van Marx
en Engels in ‘werkelijkheid’ omzet en omgezet heeft? Ik kan mij voorstellen, dat de
al of niet juistheid van deze ‘theorieën’ du Perron onverschillig is, maar indien de
kracht, de beweging, kortom het gebeuren van het tot werkelijkheid worden, hem
ook onverschillig laat, dan lijkt dit verduiveld
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veel op een vlucht uit de realiteit, waaruit het zich solidair verklaren met het
‘alles-overbodig-zijn-gevoel’ van Drieu la Rochelle - naar mijn overtuiging een
voorpost der impotentie - zich volkomen begrijpen laat.
Vervolgens ‘jener seiner Lebenstriebe wird zum Bedürfnis zur Not, die seine
Selbstsucht zur Sucht nach anderen Dingen und Menschen ausser ihm macht.’ Ook
dit loochent du Perron, al is het niet meer van ganscher harte. Wel schrijft hij met
een accent van dezelfde heroïek die hem bij Gide zoo beschamend voorkomt: ‘Als
het kollektivisme mij opruimde door mij te empaleren, zouden mijn ingewanden mij
voor het laatst toeschreeuwen wie ik en ik alléén ben,’ waar het zichzelf betreft, maar
aan den anderen kant slaagt hij er niet in een soort eerbiedig leedvermaak te verbergen
ten opzichte van A.v. S's verwondering dat ‘de mode of de dwang tegenwoordig was
om zich te schamen voor zijn individualiteit’ - (waar staat een dergelijke onzin bij
Marx-Engels-Lenin?) - waarbij de zin niet geschreven staat, die zich echter tusschen
de regels door lezen laat: ‘Maar dan weet ge niet eens, wat er boven uw hoofd hangt.’
Wanneer du Perron nu hetzelfde heerlijk verzekerde en onverzettelijke geloof in
‘De Smalle Mensch’ had als A.v.S., dan moest hij dezelfde minachting voor ‘de
literatuur van den dag’ koesteren, dan kon hij onmogelijk met twee artikelen 55 blz.
vullen, om ten slotte toch nog maar tot de verzuchting te komen, dat alles onopgelost
is gebleven. En waarom op blz. 166 nog den wensch uitgedrukt ‘met de grootheid
van den wanhoop tegen de nieuwe tijd te getuigen, de zwanenzang te zingen van het
individualisme,’ enz., indien op blz. 188 Perzië weer overwogen wordt, de vlucht
dus in de ‘mogelijke atmosfeer’?
Hoewel de ‘breede ik’ geheel een schepping van du Perron en dus voor zijn
rekening blijft, geloof ik toch, dat hij hier een misverstand als algemeen geldende
waarheid wil binnensmokkelen. ‘Hij heeft nog altijd geen lust en ook geen tijd gehad,
om zulke dwaze dingen te doen als “begrijpen”, hij wil altijd nog dienen en daarmee
uit.’ Dit
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lijkt mij een opzettelijke vereenvoudiging, die bovendien onjuist is. In de eerste plaats
mogen en kunnen we alles ‘begrijpen’, ook zonder dat dit ‘algebraïsch’ bewezen zou
zijn. Wanneer ik bezwaar maak tegen du Perron's ‘het vereist geen documentatie om
van enkele gevoelswaarheden zeker te zijn,’ dan is dit niet omdat ik het goed recht
van het gevoel wensch af te zweren, maar wel omdat ik de autonomie van
‘gevoelswaarheden’ - zelfs van de edelste - wantrouw, juist omdat het ‘gevoel’
abstraheeren, dit tot een ‘Gefühl an sich’ maken, de werkelijkheid negeeren - waaruit
ieder gevoel ten slotte voortspruit - gemakkelijk de gelegenheid geeft eenige fictie's
- ook al zien die er nog zoo prettig en overtuigend uit - te duwen tusschen onze
‘gevoelswaarheid’ en de ‘werkelijkheid’. In de tweede plaats zien wij in het ‘dienen’
noch het domme, noch het vernederende, noch dat dit ‘dienen’ gevoel of individualiteit
moet uitsluiten of dat wij door het ‘dienen’ plotseling het recht verspeeld zouden
hebben de gevoelens en individualiteiten van ‘hen die geen aandeel wenschen te
nemen’ te begrijpen. Ik wil hier niet Marx maar Ter Braak aanhalen, die zeer juist
in ‘Démasqué der Schoonheid’ tegen idealistische objectiviteit te velde trekt: ‘Partij
kiezen veronderstelt subjectiviteit, veronderstelt eenzijdigheid, begrippen die de
aestheten kennen, maar niet aandurven.’ Inderdaad er bestaat niet zooiets, als ‘geen
aandeel wenschen te nemen.’ De burgerlijke litteratoren ‘dienen’ eveneens. Zij
‘dienen’ even goed en even trouw als wij, helaas meestal zonder zich dit bewust te
zijn of te willen zijn. Wanneer Valery Larbaud in zijn ‘Poésies de A.O. Barnabooth’
de millionnairs schommelende in de leeren kussens der expressetreinen beschrijft in
1907, ongeveer op den overgang van het kapitalisme der vrije concurrentie, naar het
monopoolkapitalisme, dan spreekt hier nog uit een overtuigd burgerlijk
klassenbewustzijn. Maar wanneer Paul Morand een boek schrijft over de luchtlijn
‘Sidna’ voor de maatschappij Paris-Budapest, wanneer Pierre Mac Orlan zich laat
huren om het vreemdelingenlegioen als een paradijs te beschrijven, wanneer Jean
Coc-
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teau Kayserkousen bezingt, wanneer Kessel zijn arbeid aan de Cie Internationale des
Wagons-Lits wijdt, wanneer de maître-tailleur André Maurois voor een onberispelijke
Maarschalk Lyautey zorgt en Duvernois zoo juist een opdracht van een zijde-firma
in Lyon krijgt, wanneer bij ons Slauerhoff een Coen brengt, die er den moed in kan
houden, in de sombere dagen van ‘De Zeven Provinciën’, dan lijkt me dit in 1933
een bedenkelijk crisisverschijnsel der burgerlijke litteratuur en van de autonomie
van het individu, waarin de ‘dienst’ ook bij een uitstekende techniek van een
beduidend twijfelachtiger gehalte is dan de ‘dienst’ van den proletarischen schrijver,
die met een zwakke techniek van zijn machines en zijn gewapend beton schrijft. ‘In
het begin wordt de vorm altijd bij den inhoud achtergesteld’ (Engels' brief aan
Mehring). Ik weet heel goed dat er burgerlike schrijvers zijn, die voor het handwerk
van hun vakgenooten den neus ophalen, maar ook zij ontleenen hun menschen, de
psychologie van deze menschen, hun beelden en begrippen aan een omwereld, die
burgerlijk is. De nostalgie hoe begrijpelijk ook, zich in een wereld, die allerminst
neutraal is - waaraan aesthetisch of anti-aesthetisch niets afdoet - boven de klassen
te willen stellen, blijft een fictie, Afgezien van de kunst der primitieven is iedere
kunst een klassenkunst geweest. De heerschende kunst was altijd de kunst der
heerschende klasse. Het is dwaasheid te beweren, dat de burgerlijke klasse geen
groote kunst heeft voortgebracht. Maar het is evengoed dwaasheid om het proletariaat
dit voortbrengen bij voorbaat te ontzeggen. Wat Gladkow's ‘Cement’ betreft, ook in
dit opzicht kan du Perron gerust zijn: In een vergadering van komzomolzen zei Lenin
ronduit dat hij liever Poesjkin las. Maar er is ook beduidend beter werk, waarvan ik
niet geloof dat du Perron het kent, gedeeltelijk omdat het illegaal is, gedeeltelijk
omdat de ‘dictatuur van den boekhandel’ deze boeken uitsluit; zoo bijv. Reisner:
‘Hamburg auf die Barrikaden’, Marchwitza: ‘Sturm auf Essen’, Schönstedt:
‘Kämpfende Jugend’, Schapowalow: ‘Erinnerungen’, ‘Illegal’, enz.

Forum. Jaargang 2

316
Du Perrons critiek op Brentano's interpretatie van deze problemen, hier te lande door
Anthonie Donker bovendien nog slecht geïmporteerd, kan ik volkomen billijken.
Lenin heeft ergens zeer duidelijk gesproken: ‘In ganz Europa muss man die
Bourgeoisie stürzen, nicht aber sie zu überzeugen suchen.’ Het communisme laat
zich in geen enkelen vorm opdienen voor het liberale huisgezin; het laat zich op geen
enkele wijze vergoelijken of verontschuldigen, het wil ook niet verontschuldigd
worden. Heusch, Marsman vergist zich, indien hij zegt dat Moskou met de bourgeoisie
vrijt en Ehrenbourg geeft daar wellicht voldoende antwoord op ‘dat Moskou geen
herstellingsoord voor teleurgestelde aestheten is.’ Vandaar bijv. dat men
intellektueelen opvangt in een ‘Linkskartell für Geistes-arbeiter’. Daar kunnen zij
geen kwaad. In de partij zelf zouden zij ondanks de vele goede bedoelingen meestal
toch maar onheil stichten of in den weg loopen om na eenige teleurstellingen of
ontgoochelingen ‘trotzkyist’ te worden. Voorloopig heeft het communisme nog altijd
meer aan één arbeider, die een bedrijfscel in een oorlogsbedrijf organiseert, dan aan
tien bekentenissen, al zijn zij nog zoo oprecht gemeend, van André Gide.
J. GANS
Parijs, Maart '33.

Nawoord
J. Gans, schrijver van het voorgaande, is ‘aangesloten bij de Derde Internationale’
en medewerker van De Tribune. Dit kan verklaren waarom ik detailbestrijding in
zijn antwoord nutteloos acht, ook waar hij met een citaat uit Marx-Engels een bezwaar
ontkrachten wil, dat ik uitte in betrekking tot een bepaalde groep van Hollandse
revolutionairen, en waar hij mij het Marxisme dingen laat verwijten die ik het
Marxisme nergens verweten heb. Deze mentaliteit is interessant door haar
representatief karakter. Het lijkt mij bij nadere beschouwing volkomen
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juist dat J. Gans mijn Smalle Mens als een zwakke echo behandelt van mijn Flirt,
terwijl voor mij de hele dokumentatie van de Flirt een voorbereiding is gebleken tot
het schrijven van de Smalle Mens. Dat het er voor mij niet op aankwam enig standpunt
te verdedigen, niets dan mijzelf te verklaren, en dat, binnen deze logika, voor mij
toch weer niet alles onopgelost is gebleven, valt buiten de logika van de praktiese
revolutionair. De details van het elkaar verkeerd begrijpen doen er werkelik niet toe,
bij een zo logies langs elkaar gaan van twee manieren van denken en zijn. Hoezeer
ik, objektief gesproken, maar zonder enige ironie, hem en ‘de zijnen’ gelijk geeft,
heeft J. Gans uit mijn beide stukken nog niet kunnen opmaken. Tant pis.
E. DU PERRON
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Een Hollander dicht een Spaanse Ballade
J.W.F. Werumeus Buning, Mária Lécina, een lied in honderd verzen met
een zangwijs. (Em. Querido, 1932.)
Werumeus Buning is een dichter over wie men in literaire kringen spreekt als over
een troonopvolger in onze poëzie: van Boutens of van Leopold, men zou niet helemaal
weten te zeggen van wie, ofschoon de meer reëel aangelegden wel zullen overhellen
naar de laatste. Hij is met Nijhoff een van die dichters, die eigenlik erg weinig
schreven, maar naar wiens geringste nieuwe produkt een kring van kenners en kritici
uitkijkt als naar een nieuw wonder. Alvorens te spreken over deze laatste proeve is
men dus geneigd een terugblik te werpen op al het vorige werk, waarvan Mária
Lécina, naar de vorm altans, zo opzienbarend verschilt. Men ziet dan natuurlik direkt
het haast al te vermaarde In Memoriam, en hoort het elegiese ruisen weer, de tere,
soepele, vervlietende verzen, Engels en toch Hollands, omdat de Engelse invloed
hier zo duidelik door de filter van Dr. Boutens' poëzie schijnt heengegaan, het trage,
enerverende spel van klinkers, dat men alleen bij Leopold zo innig en klagend heeft
‘beluisterd’, en waarin, om de kleurschakering en om die dankbare lange o die door
zo'n mollige z gevolgd wordt, een bijna onmatig gebruik werd gemaakt van rozen.
Ik zie daarna, in mijn herinnering, losstaan: een kantiger, sober sonnet, vol
eeuwigheidsgevoel ook, maar duideliker uitgesproken; het gedicht dat aanvangt met
de regel: Teeken den hemel in het zand der zee; en dan snel voorbijgaan, een reeks
van amoereuze situaties: een man en een vrouw samen, bij het vuur misschien, die,
nauweliks Engels nu, maar nog wel elegies, een specifiek drama ‘van bij ons’ uitleven.
En daarna, in een volgende bundel weer, want iedere bundel gaat zich bijna te buiten
aan zelfbeperking, die paradijsverzen, zo vloeiend weer, maar eigenlik ook zo
vervelend, vol verfijndheidjes waarin alleen een paar heel bizondere kenners
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van het Nederlandse vers (van Vondel tot op heden) zich konden vermeien. Maar
ook, buiten alles springend, wat het kenmerk blijft van het ware, twee zeer mooie,
twee absoluut superieure verzen: In Memoriam Patris en Tusschen Katrijp en
Hargen... Als men mij in één sekonde zou willen horen zeggen wat ik het mooiste
vers van Buning vind, dan noemde ik zonder aarzelen dit laatste. Er zijn weinig
verzen van déze lichtheid, en echtheid toch, geschreven in onze poëzie; een lang
licht gedicht in zo'n zuiverheid van toon volhouden, is iets wat zelfs een groot dichter
maar een enkele keer gelukt, en dat de onverwachte revanche vormt, soms, van een
minor poet. Men moet ervoor verkeren in een bizondere staat van poëzie; vooral
wanneer de dichter heeft leren vertrouwen op de magie van het meer gedragene, van
de diepe of hoge toon die door het skanderen der verzen reeds wordt gesuggereerd
en daarom zelden gevuld hoeft te worden met een geheel volwaardige inhoud. In
Memoriam Patris is, met enkele verzen van In Memoriam, in de zwaardere magie
Buning's meesterstuk; Tusschen Katrijp en Hargen... het éne lichte wonder dat hij
tot nu bedreef. Het verscheen, behalve in een veel te kostbare editie bij Enschedé,
in een nummer van De Vrije Bladen en is dus ook voor mindervermogenden te
bezitten. Daarna, in een deeltje van Erts, werd de adem van Vondel, die in de
paradijsverzen reeds begon op te steken, bijna bulderend hoorbaar: in de eerste plaats
in een verfoeilik sonnet op de akteur Royaards in de rol van Gijsbrecht van Aemstel.
Niet alleen dat het schrijven van dergelijke pastiches een aardigheid is waarmee men
hoogstens een bepaalde voorkeur demonstreert, maar als er een onderwerp zou bestaan
dat essentieel onpoëties is, dan zeker deze lofzangen op een akteur, of aktrice, wanneer
men in de laatste tenminste niet de vrouw bewondert. Ik voor mij ken geen enkel
gedicht van deze inspiratie, dat niet treft als volkomen overbodig, of zelfs, zoals hier,
als belachelik: dat iemand bij zijn volle verstand, al of niet met de stem van Vondel,
tot een toch reeds zo grotesk personage als de heer Royaards was, zich richt met het
ver-
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langen: Wees eeuwig Gijsbrecht dan - heeft indruk op mij gemaakt, maar misschien
omdat men met satyrieke bedoelingen moeilik iets beters had kunnen vinden. Een
gedicht dat onmiddellik hierop volgde, Het Vaste Licht, vol gezang en gewiek van
Vondeliaanse engelen, was goedbeschouwd weinig minder verwerpelik. Daarna of
in dezelfde tijd, verscheen nog een reeks sonnetten, met bazuinen en trompetten,
meen ik, over de Dood: zij staan in dezelfde dure bundel die ik niet bezit, zonder mij
in dit geval weemoedig te stemmen. Daarna een groot zwijgen. En nu dit verbroken
wordt, krijgt men iets dat oppervlakkig beschouwd nogmaals aan een pastiche zou
kunnen doen denken, maar waarin Vondel's wind altans volkomen tot stilte kwam:
een Spaans populair lied, vervaardigd door een Hollander, op een Hollandse boot
schommelend voor de Spaanse kust, terwijl de gezagvoerder, vernemen wij zelfs,
Hedlund heette.
Het duidelike Hollanderschap van Buning is, in een exoties gewaad als hier,
misschien zijn voornaamste kracht: de persoonlikheid die zich achter àl zijn poëzie
laat raden is die van een levenswijs, vrijgevochten, maar elegies ontroerbare Hollander
- met meer levenswijsheid en vrijgevochtenheid, en het verschil in jaren in aanmerking
genomen, niet onverwant aan Anthonie Donker. Men kan van hun beider poëzie
zeggen dat zij, in het zuivere Hollandse karakter, het opperste stadium
vertegenwoordigen; in het volgende stadium kreeg men dan een talent als dat van
Chr. de Graaff of van Martin Leopold, in het ‘troisième dessous’ het zwakke
epigonengeformuleer van bijv. Keuls. Alle uiteenlopende genres worden bij Buning
weer teruggebracht tot zijn sterk-nationale persoonlikheid; in zijn liefde voor Vondel
en voor de Spaanse volkszang herkent men dezelfde man, en wanneer zijn verzamelde
verzen later in één boek bijeen zullen staan, zal men gemakkelik kunnen nagaan
hoezeer, bij lichter en donker, bij geforceerde hoogten en echte diepten, de enige
waarheid: die der eigen aard, steeds gehoorzaamd werd; bij zulk een dichter wordt
iedere invloed tenslotte weer een detail.
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Mária Lécina bevat volgens de ondertitel honderd verzen, waarmee blijkbaar strofen
bedoeld worden; er is in het getal honderd iets extra-bedoelds, extra-afs, iets dat
bereikt moest worden en de spontaniteit van een willekeuriger lengte schaden kon;
zoals hier ook wel gebeurd is. De eerste indruk van de lezer die zich aan dit lied, en
of hij het wil of niet, aan de bijna novellistiese inhoud ervan overgeeft, is: ‘Dit is
werkelik iets bizonders’; dan, bij bepaalde strofen, tegen het einde vooral van het
eerste deel: ‘Het is zelfs prachtig’; en tenslotte: ‘Het is toch te lang’. Het eigenlike
konflikt, de dramatiese spanning die in dit soort ballades onmisbaar is, bereikt het
hoogtepunt aan het eind van het eerste deel, in de slotsnik van strofe 61. De twee
daaropvolgende delen (14 en 26 strofen) doen daarna bijna aan als bijlagen - minder
omdat het talent verzwakt, dan omdat in de spanning het evenwicht verstoord lijkt,
omdat misschien te veel gloed gelegd werd en steken bleef in een te lang en sterk
volgehouden eerste deel. Buning's uitwerking van het gegeven blijft èn aan een
traditie van dergelijke liederen gebonden (men vindt een soortgelijk motief reeds in
het overbekende La Paloma), èn wordt door de grootste subtiliteit van een
voortreffelik Hollands dichter (wat een niet geringe titel is in de hedendaagse
wereldproduktie) voortdurend gereleveerd; de gloednieuwe overtuiging waarmee
een in Spanje wellicht banaal gegeven gevoeld werd, doet zijn ballade zo zeker haar
weg vervolgen, veerkrachtig en soepel als de eerste strofe, ondanks heel de vracht
van populair sentiment.
Mária Lécina loopt te zwieren
in groene zijde en zwart satijn
met vogels en rozen en anjelieren
in een doek zoo wit als de maneschijn
Porqué, Mária?

De heldin is een verre nicht van Slauerhoff's Larrios; uitdagender, meer traditioneel
Spaans, maar van een scherpere (ik zeg niet: diepere) tragiek. Het eerste deel
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bestaat, na haar kort portret, uit een gesprek en een samen-liggen van de zeeman die
met een lied van honderd verzen betalen zal, en haar die ergens een zwakke plek
behouden heeft, minder nog voor de knappe jongen misschien dan voor haar eigen,
nog niet geheel verloren vrouwelikheid. De terugkerende regels, de lichte varianten,
vormen ook hier het spel waardoor de spanning van strofe op strofe, kwasi-ongemerkt
samensnoerend, overgaat: de vrouw heet Mária, Pepita, Mária Lécina, Mária Pepita
Lécina; het gaat om Pepita, als de samenspraak de kern raakt. Om de vrouw een
voorproef te geven van hoe hij haar in zijn lied zien zal, vindt de zeeman akcenten
als die van het Hooglied voor de Sulamite, maar één ding alleen is voor haar
onontbeerlik:
- Er mag van geen vrouw in staan te lezen
dan Mária Pepita Lécina
Er mogen geen kleuren en geuren in wezen
dan je aan mij zult vinden - zei Pepita.

Geen ogenblik, zolang de dialoog in woord en daad zich afwikkelt, verslapt het
gedicht; iedere zet gebeurt suggestief, met al de genuanceerde psychologie ook,
waartoe de ballade juist in staat is, met een harmoniese verwerking van alle beelden,
ook de stoutste, alle plaatsnamen, ook de sonoorste, van het expres stotende, en alleen
typografies te veel terugkomende Porqué, Mária? - en met, wat bepaald niet het
minste is, het woord ‘hoer’ zo treffend en zonder een schijn van bluf aangebracht,
dat men hierom alleen reeds van de superioriteit van deze dichter boven vele
‘jongeren’ overtuigd zou raken. De drie laatste strofen van dit eerste deel zijn poëties
misschien, maar dramaties zeker, de treffendste van alle:
- Wanneer ik de sleutel had van het daglicht
en de sleutels van de eeuwigheid,
dan lag je gezicht naast mij in het donker
en daar lag het voor alle eeuwigheid
Porqué, Mária?
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Maar de sleutel van mijn deur is versleten
die past alleen nog op de hel
Zet dat in je lied, ieder mag het weten
't Is een lied van een hoer - zei zij - Vaarwel.
Porqué, Mária?
Hij had afscheid genomen in Buenos Aires
en vaarwel gezegd in Villajoyosa
Maar nooit heeft hij een woord zoo zacht gesproken
als - Adio, Mária Lécina
Porqué, Porqué?
Porqué, Mária?

Als de zeeman weer alleen is en de ballade haar eerste wending genomen heeft, wordt
de hartslag zwakker, de stroom kwijnender, hetgeen psychologies ook wel
verantwoord is, maar toch is het of de herhalingen het nu niet meer doen, of zij de
stroom van het gedicht ook technies stremmen, en de plaatsnamen, in strofe achter
strofe, worden opdringerig. Nogmaals Ibiza, kaap Aguila, Cartagena, Ayora, en
Madrid, Barcelona, Ceuta, Sevilla, en Cadiz, Huelva en Granada, het wordt wat véél
van het goede. Als de zeeman, inplaats van zijn lied te zenden, Mária de doodsteek
aandoet in een brief met het geld voor de nacht, omdat hij een vriend ontmoet heeft
die uit haar armen kwam, is het in twee strofen gedaan. In het volgende deel vangt
het ijdele zwerven weer aan: Sjanghai, Semarang, Stockholm, Nagasaki, Curaçao,
San José, Acajuicilla... men weet en men kent het te goed, dan dat het nog helemaal
pakken zou! Bij middelen als deze merkt men het gevaar van iets nieuws te proberen
in een oud genre: de truquage die zich verstoppen moest, schreeuwt zich uit. De
Dood is ook onvermijdelik aan boord, en het eindigt zoals zoiets eindigt: met
zeezwaluwen als symbool, met zeehaviken als zielen die elkaar ontmoeten. De zeeman
loopt de staatsietrap af die voor de kapitein nog uithangt: er is een prachtig omgekeerd
beeld van de hemel in het duizend vaam diepe water, een om-en-omgooien van beel-
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den, als in snel opeenvolgende close-ups, van witte wolken, een schip dat door de
hemel vaart, veel water, glad en opeens rimpelend, de treden van een trap daarin. De
zeeman loopt langzaam door tot onder water, en het hoogtepunt van dit laatste deel
is voorbij; dan komt nog langzamer de Dood en herinnert ons eraan dat het gedicht
precies honderd strofen lang moest zijn, en welgeteld, zelfs nog een strofe langer
werd. De Dood gedraagt zich werkelik op vreemde wijze, kijkt erg veel over het lege
water uit, en gaat zelfs op de staatsietrap erbij zitten, alsof hij werkelik niet begrijpen
kon dat de zielen van gestorven geliefden elkaar nu eenmaal als vogels gezelschap
houden, wil de volksziel getroost zijn. Dit slot is wat èrg kwijnend, en het viermaal
herhaalde Porqué? klinkt daarna meer als een gejuich, dan als een uiting van bange
twijfel.
Met dat al kan men het hele eerste deel, dat een gedicht op zichzelf vormt, superbe
noemen, en de twee volgende alleen zwakker, in verhouding tot wat voorafging. De
Liefde vindt overtuigender akcenten, in deze ballade, dan de Dood. Het is de vraag
of men een dergelijke proeve kan overdoen; maar nodig is het niet. De Buning van
Mária Lécina moet met trots terugzien op dat verrukkelike Tusschen Katrijp en
Hargen... waarin een even zuivere weemoed in vlugge verzen gezongen werd, en
dat zijn enige voorstudie tot dit gedicht schijnt te zijn. Ik geef meer voor deze twee
getuigenissen van zijn talent, dan voor al de Leopold-rozen uit zijn elegieser werk
bijeen.
E. DU PERRON
Dit stuk, in Januari reeds geschreven, moest door gebrek aan plaatsruimte, overliggen
tot dit nummer.
RED.
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Panopticum
Parijs bij Nacht
Parijs, Dec. '32. - De uitgaven van Arts et Métiers Graphiques, die zich ditzelfde
jaar nog, tussen de geweldige massa fotografiese kunstprodukties, onderscheidden
door een bizonder geslaagde bundel Photographie, heeft zich blijkbaar willen
overtreffen door een van die reportages per fototoestel waar tans ook hele series mee
worden gevuld, en een album doen verschijnen, Paris de Nuit, bestaande uit 62
full-page foto's van Brassai, zonder witte rand, dus direkt tegen elkaar aansluitend,
met als enig kommentaar een paar bladzijden voorin van Paul Morand. Het is met
deze foto-albums een bizonder iets: beelden vervangen een afwezige tekst, laten
(evenals muziek) aan de fantazie een veel groter vrijheid dan zelfs bij toegevoegde
onderschriften mogelik zou zijn - aan de andere kant lenen albums als deze zich meer
tot doorbladeren dan tot een geregelde bestudering; de fantazie drijft te ver af, het
telkens terugkeren tot een nieuw beeld vermoeit. Maar de foto's op zichzelf zijn
rondweg prachtig; zózeer dat de naam Brassai in grote druk op het omslag had moeten
staan, en in kleine letters (inplaats van andersom, zoals nu gebeurd is) die van Paul
Morand. Het gaat met de heer Morand al net als met de heer Beucler, die het album
Photographie van kommentaar voorzag: door te charmant en algemeen-causerend
te willen zijn, beweren zij allerlei wat niet zij alleen (dat zou niet erg zijn) maar wat
zelfs de foto's nauweliks verantwoorden kunnen. De heer Beucler bijv. spreekt weer
eens van het trouwe zien van het apparaat, dat niet misvormt, tenzij de fotograaf het
absoluut wil, iets wat duizend amateurfotografen hem als één man zouden kunnen
tegenspreken: als men dan de foto's beziet, moet men zich te zeer verwonderen over
de wil van de fotograaf die de doorsnede van een schelp zó kon nemen dat zij
bedriegelik lijkt op een avondopname van hetzelfde trappenhuis van bovenaf, dat
(ofschoon door een andere fotograaf) op de tegenoverstaande bladzij werd afgedrukt;
of over de aanblik van een doorgesneden boomstam, zozeer op een andere schaal
genomen dan het omgeploegde landschap aan de overzij, dat alles tot één mysterie
samensmelt. Doch inderdaad duidelik herkenbaar blijft, boven een toneelpaard, het
ouwejongejuffrouwen-gezicht van de dichter Jean Cocteau, en een ongetwijfeld
gelijkende onthulling de kop der Amerikaanse dichteres en grootmoeder van het
‘mantiesorfiese’ bargoens, Gertrud Stein. En volstrekt onbetaalbaar de gekleurde
reproduktie van een daguerrotype, voorstellende twee brandweermannen, uit een
operette of niet, dromerig geleund tegen hun attributen, met baarden en knevels en
melankolieke ogen, precies als op de Dondorff-speelkaarten voor Holland de
hartenboer die tot de
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bereden artillerie en de klaverboer die tot de mariniers behoort; finde-siècle-prinsen
in martiaal livrei, maar de ‘poëzie’ vertegenwoordigend van een voorbij tijdvak,
staties maar even krachtig als in vloeibare vorm een romance van Berger of Crémieux
het nog te doen vermag.
In het album Paris de Nuit worden wij vastgehouden door de eenheid van
onderwerp, en - als men dit zo zeggen mag - van kunstenaar: de zwerftocht, het
verhaal gaan voort, zeer gevarieerd van toon en gegevens, maar duidelik in één stijl.
Het valt op hoezeer ook deze reportages van de film geleerd hebben - in de onmisbare
foto's van agenten tegen een muur, van een bal met vele balletteuses in de Opera,
herkent men de smaak van het ‘grote nachtleven’, dat zich in het filmdrama reeds
op een traditie beroemen mag. Men moet rekenen op Amerikaans-georiënteerde
klanten bij uitgaven als deze, die vol smaak, maar kostbaar zijn. Daarnaast, met een
minimum van opsmuk, en soms geheel vrij ervan, staan gelukkig vele opnamen,
waarbij men de katalogus niet eens meer naslaat, als men maar even met het nachtelik
Parijs vertrouwd is geraakt, waarvan de bepaalde namen en plekken ook nauweliks
zin hebben: het plaveisel, de ijzeren hekken, de daken, de bruggen, de rails, met bijna
overal die sfeer van lichtreklame die door een eigenaardig zwart (hier in het fotografies
procédé met zorg nagestreefd) vlekt of filtert, en er het laatste akcent van echtheid
aan verleent. Er bestaan, in een poëtiese sfeer van ‘nieuwe zakelikheid’, waartoe de
fotografie zich meer dan iedere kunst leent, weinig voorbeelden, die zo geslaagd zijn
als hier de aanblik van het specifiek-Parijse urinoir, dat in mysterieuze belichting
met het befaamde schilderij van Pijke Koch schijnt te willen wedijveren, en waaraan
de eenzame figuur van het heerschap dat een laatste hand legt aan zijn toilet allerminst
een groteske bijsmaak, niets dan een vanzelfsprekend en in de rest harmonies
opgenomen detail van volkomen waarachtigheid toevoegt. Daar is de oude prostituée
aan haar tafeltje, die nog stamt uit de tijd van Toulouse-Lautrec, maar onpateties en
ongetemd een hoofd als dat van de grote Katharina omhoog houdt. Daar is de ietwat
pittoreske greep uit de Place de la Concorde met, fantasties belicht en door twee
waterstralen onderstreept, de obelisk, waarop de hiërogliefen duidelik te onderscheiden
zijn, en, nauweliks minder pittoresk maar ook niet minder charmant, het fragment
van het cimetière-Montmartre, door het schaduwig rasterwerk van een viadukt in
relief gebracht; maar daar is ook de obsederend naakte foto van de Chambre des
Députés (‘le péristyle du Palais Bourbon’), donker achter een door het licht streng
uitgehouwen beeld van een zittende grijsaard in toga, die Sully voorstelt en die onze
Gomarus zou kunnen zijn. De trap van de Opera, met een brok van het plafond en
twee grote lustres, is suggestiever dan het ballet dat dezelfde wereld vertegenwoordigt:
Parijs,
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zelfs bij nacht, heeft ook een stillere bekoring, die naast alle ‘genot en gevaar’ door
de fotograaf van dit album voortreffelik naar voren werd gebracht. In tegenstelling
met de vele afschuwelike en soms tienmaal te pretentieuze uitgaven die de fotokunst
van de laatste jaren heeft opgeleverd, werd door Arts et Métiers Graphiques hier een
alleszins aangenaam en technies superieur geheel bereikt; slechts twee bedenkingen
zou men bij albums als deze nog kunnen formuleren: men zou willen dat zij populair
genoeg werden om voorredes van mode-auteurs totaal overbodig te maken, en dat
de soms afstotende geur van de drukinkt kon worden bestreden, bijv. door weer aan
de foto's aangepaste parfums.
E.D.P.

De Heerlijkheid van Saint-Sulpice
Door bemiddeling van de Osservatore Romano heeft de paus aan zijne getrouwen
doen weten, dat het nou maar eens uit moest zijn met die moderne aardigheden.
‘Het wordt tijd om een einde te maken aan de brutaliteit, waarmede men probeert
om op de altaren opvattingen, methoden, dwaasheden, lichtzinnigheden en
oppervlakkigheden te plaatsen, welke tot dusver opgeborgen bleven in de tijdschriften
voor moderne kunst.’
Voor de constructie van deze volzin ben ik niet verantwoordelijk. En het laat me
verder steenkoud wàt men dan wel op de altaren wil neerzetten. Dat is een affaire
waar de jonge katholieke kunstenaars zich maar eens lekker dik over moeten maken.
Ik las al een uitnemend en vurig stuk van Arnold de Kerchove d'Ousselghem tegen
deze van hoogerhand geïnspireerde aanval der Osservatore Romano.
Maar dit eerwaardige orgaan - eere wien eere toekomt - geeft ook eenige algemeene
beschouwingen ten beste, welke van een wijdere strekking zijn. Rome beweert
namelijk hier op te komen voor het geloof èn voor de beschaving. Voor het geloof,
dat is best mogelijk. Wat voor het geloof van dienst is valt buiten onze competentie.
Maar om op de beschaving te passen hebben we den paus niet noodig. Het is goed
om elke keer maar weer opnieuw de megalomanie van Rome te signaleeren; het is
noodig, als we op den duur niet het slachtoffer willen worden van de roomsche
hoogmoedswaan. En wanneer men ons de sculpturen van reuzel en fondant, welke
het bezoek aan een kerk voor iedere niet-geloovige tot een marteling of een
kermisvermaak maken, als essentieele voorwaarden voor dè beschaving wil doen
accepteeren, dan zeggen we, op zijn Hollandsch ‘d'r zíjn ten slotte grenzen!’
‘De moderne kunst,’ aldus de spreektrompet van den Stadhouder, ‘is niets anders
dan een terugkeer tot de verschrikkelijke opvattingen van de middeleeuwen, die
deswege terecht barbaarsch genoemd werden.’
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Arme roomsche kunsthistorici! Hoe moeten zij hun smaak en hun wetenschap in
overeenstemming brengen met de Nieuwe Koers van Rome?
Behalve dat het een manifeste stommiteit is om te beweren, dat dè moderne kunst
(wat ìs dat?) een terugkeer tot de middeleeuwen beteekent, is het een ware aberatie
des geestes om de middeleeuwen die de hoogste stijging van de roomsche schoonheid
beteekenen zoo hondsch ondankbaar te verloochenen.
Wanneer de Osservatore Romano het opneemt voor de verachtelijke bondieuserie
van de place St-Sulpice, dan is het de taak der van god verlatenen heidenen om de
waarachtige roomsche kunst van verleden, heden en toekomst te verdedigen tegen
de roomschen. Omdat de ketters nooit vergeten, dat die kunst het allereenigste is,
waardoor de kerk voor hen eenige aanspraak op dankbaarheid en erkenning kan
maken.
Gr.

Troost
Beschouw, o Vestdijk, 't grif erkende misbruik
Uws naams als gril van 't ongenadig noodlot:
Woord kleeft aan woord, als klispruik tegen klispruik;
't Kan kwetsen als de zijspat van een schrootschot.
Dus troost u: zoo de vangst iets minder frisch ruik,
Zoo wijt het aan het Rijm: des duivels vischfuik.

HENDRIK DE VRIES
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[Tweede jaargang, N . 5]
Inleidende Aanteekening
Toen Johan Andreas dèr Mouw 8 Juli 1919 stierf, had hij van het eerste deel van zijn
bundel Brahman de proeven gecorrigeerd. Maar van het tweede deel waren 73 blzn.
- met bovendien nog enkele verspreide plaatsen - niet persklaar.
De hier volgende sonnetten zijn in de jaren 1913-1919, dus tegelijk met de
gedichten van Brahman, ontstaan, en oorspronkelijk ook bedoeld om mee in de
bundel te worden opgenomen. Toen evenwel het manuscript van deel II voor de
uitgever werd klaar gemaakt, was de cyclus verzen over de jeugdtijd, die men
hieronder zal lezen, nog niet gereed. Er onbraken nog enkele slot-sonnetten aan;
misschien moesten hier of daar nog sonnetten tusschen gevoegd worden; en eindelijk
moest nog een keus uit de varianten worden gedaan. Heelemaal in beslag genomen
door het corrigeeren van deel I en het persklaar maken van deel II, werd de dichter
door de dood overvallen, eer hij tijd had kunnen vinden de serie te voltooien.
Hij had met mij de mogelijkheid besproken, de sonnetten, voorzoover ze af waren
- dus zooals men ze nu te lezen krijgt - in het tweede deel van Brahman op te nemen,
maar was, ondanks mijn aandringen, tot het uitdrukkelijk besluit gekomen de
sonnettenreeks te laten vervallen, liever dan ze in een fragmentarische vorm op te
nemen. Bij het voor de druk gereed maken van dat deel had ik mij natuurlijk daaraan
te houden, hoe jammer ik het ook vond, dat verzen die oorspronkelijk bij de bundel
behoorden en wat geest, toon en stemming betreft bij andere gedichten daarin
aansloten, nu moesten blijven liggen.
Dat ze nu toch, maar eerst 14 jaar na Adwaita's dood verschijnen, vindt zijn oorzaak
hierin, dat ik lange tijd geaarzeld heb of het wel verantwoord was, de sonnettenreeks
afzonderlijk en als fragment te laten uitkomen. Ten slotte heb ik die aarzeling
overwonnen door de overweging, dat Dèr Mouw's bezwaren tegen het opnemen van
een serie die de eenheid van een zorgvuldig bewerkte, afgeronde bundel geschaad
zou hebben, niet hoeven te gelden bij de posthuum
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apart, als onvoltooid gegeven publicatie. De warme bewondering die Brahman heeft
gevonden, misschien niet bij het groote publiek maar bij de kenners van dichtkunst,
mocht daarbij als factor in aanmerking genomen worden.
Wel is het dan noodzakelijk, de lezer daarbij met nadruk voor oogen te houden,
dat de schrijver van deze gedichten ze in de vorm, waarin ze nu uitkomen, nooit voor
uitgave bestemd heeft. Wie weet, hoe uiterst conscientieus en na hoe lang overleg
de dichter een tekst uit de verschillende varianten samenstelde, zal begrijpen dat ik
mij, nu hij niet zelf meer die keuze heeft kunnen doen, niet gerechtigd achtte de
varianten weg te laten, evenmin als ik mij gerechtigd geacht heb die varianten wèl
aan het publiek prijs te geven, waar hij voor Brahman die keuze eenmaal gemaakt
had. Om technische en typografische redenen vindt men ze bij elkaar in een
afzondelijke lijst; de cijfers vooraan verwijzen naar het nummer van de versregel.
De varianten zijn meestal tegelijk ontstaan met de lezing, die men in de hier afgedrukte
tekst zal vinden, en niets veroorlooft ons dus te veronderstellen, dat de dichter aan
deze laatste ten slotte eerder de voorkeur zou hebben gegeven.
Adwaita wilde nooit twee sonnetten, waar gelijkluidende rijmen in voorkomen,
op elkaar laten volgen, en heeft dit dan ook in Brahman weten te vermijden, in het
eerste deel heelemaal en in het tweede deel voorzoover dat de door hem ontworpen
volgorde geeft. Dat in dit nagelaten werk de sonnetten 8 en 9, 12 en 13, 13 en 14, 15
en 16 dezelfde rijmen vertoonen is een aanwijzing, dat de dichter niet alleen nog
sonnetten voor het slot had willen schrijven, maar ook nog, desnoods bij gewijzigde
volgorde, sonnetten had willen inlasschen. Dat de gedichten van de fragmentarisch
gebleven cyclus hier toch genummerd zijn, was noodig om bij de varianten naar het
desbetreffende sonnet te kunnen verwijzen. *)
V.E. v. Vr.

*) Het is mij aangenaam, dat deze gedichten juist in Forum kunnen verschijnen: daartoe leek
mij dit tijdschrift volkomen aangewezen, waarvan de redacteur Menno ter Braak een zoo
indringende en van begrip getuigende studie aan Johan Andreas dèr Mouw heeft gewijd.
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Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita)
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Nagelaten Verzen van Johan Andreas dèr Mouw (Adwaita)
1
'T is lang geleden; 'k was nog maar een kind.
Toen dacht ik: Als ik maak, dat ik nooit meer
Ondeugend ben, en dat 'k op school goed leer,
Dan word ik vast ‘een kind, van God bemind’.
En - dacht ik - als ik dood ga, nou, dan vind
Ik in de lucht bij onze Lieven Heer
De menschen, waar 'k van hou, allemaal weer,
Mijn vader en mijn moeder en mijn vrind.
In ons salon, boven 't antiek buffet,
Hing aan de muur een prachtig-mooi portret,
Van hoe een moeder slaapt; ze is zeker moe;
En naast haar ligt een kindje dood in 't bed;
Een engel hangt erbij; 'k begreep niet, hoe;
En draagt het kindje naar de hemel toe.

2
Zoo zou ik eenmaal naar de hemel gaan,
En vleugels krijgen, wit als een kapel,
En vliegen door de lucht, zoo hoog, zoo snel,
Sneller dan vogels, hooger dan de maan;
En 'k zou misschien op Zondag mogen staan
Vlak bij de troon van God, naast Gabriël;
Jesus vond 't zeker goed: die wist het wel,
Dat ik op school mijn best zoo had gedaan.
En dan zongen ze vast een kerkgezang;
Alleen: als 't licht maar niet te helder was:
Zoo dicht bij God - een heele Zondag lang Als 'k daaraan dacht, werd 'k om mijn oogen bang.
Maar groen is goed voor de oogen: een stuk glas
Hield men zich voor 't gezicht, daar, groen als gras.
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3
Maar - één ding was er, dat 'k niet prettig vond:
Ik kende een plaat, waarop een neger vloog
Met de armen om een blanke, in 't donker. Hoog
Zag je veel licht; beneden was de grond.
Werd hij nu ook een engel? Met zoo'n mond?
En met dat griez'lig witte van zijn oog?
Ik hoopte, dat grootmoeder zich bedroog,
En hij niet was bij God, als ik er stond.
Grootmoeder zei - 'k hoor nog haar lieve stem -:
De kleur was niets; God zag alleen de harten;
En was dàt goed, dan kwam je vast bij Hem;
Hij hield niet meer van blanken dan van zwarten.
En ik begreep 't: gelijk zijn al de dooden,
De menschen en de negers en de Joden.

4
Die Joden - Ja; die waren vreeslijk raar.
En leelijk ook; heel zelden zag je mooien.
En zoo opzichtig! Jurken schotsch-bont-rooien
Trokken de meisjes aan, niet Zondags, maar
Op Zaterdag. En 't was ook stellig waar,
Want iemand had 't gezien, dat ze de dooien
Zonder gevoel zoo van de trappen gooien,
Wanneer ze op Sabbat sterven. Dat was naar.
Een Joodje op school - Koos heett ij - had gezegd,
Dat hij me een goud horloge geven zou.
Ze lachten thuis, dat ik 't geloofde. Nou:
Hij zeì het wel, maar dee 't niet. Dat was slecht.
Dat ze in de hemel kwamen, kòn 'k niet wenschen.
Hoewel - je weet niet - Joden zijn ook menschen.
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5
Vaak wou 'k een Jood zijn, om de Zaterdag:
Dan hadden we een dicté, en dan mocht Koos
Niet schrijven, en keek rond; en na een poos
Zei meester: ‘Koos mag weggaan!’ En ik zag,
Afgunstig, hoe hij met pedante lach
Heel langzaam wegging. Eens zei iemand, boos,
Omdat 't mooi weer was: ‘Jood!’ Dat vond ik voos:
‘Jood!’ - ‘Paap!’ te schelden, is iets, dat niet mag.
Het goud horloge, ja, dat was voor mij:
Hij had het zelf beloofd. Dat was gemeen.
Maar toen hij 't hoorde, keek hij niet meer blij,
En kreeg een kleur, en sloop stilletjes heen.
En 'k schaamde me, dat 'k geen Jood was als hij:
Dan hoefd ij niet zoo weg te gaan, alleen.

6
En voor den eten, 's middags, werd de zegen
Gevraagd van ‘Vader, die al 't leven voedt’,
En die zoo trouw ‘ons spijzigt met het goed,’
Dat wìj wèl ‘van Zijn milde hand verkregen’.
Hij gaf de zon, en, als 't moest zijn, de regen;
En deden we onze plicht met vroom gemoed,
En leerden braaf, en waren altijd zoet,
Zou Hij ons leiden op al onze wegen.
En vlak na 't bidden praatte je niet hard:
'T was of een heel fijn, een heel prachtig ding
Rondom het eten over tafel hing;
En dankbaar was ik dan met heel mijn hart,
Dat we zoo prettig bij elkander zaten;
Behalve 's Maandag's, als we zuurkool aten.
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7
De Zondag kwam altijd net als een feest;
Of eig'lijk: Zaterdag begon het al.
Om elf ging Koos; dan werden we half mal,
En meester zei: zoo'n drokke, oproer'ge geest
Was in geen school ter w reld nog geweest;
- Want meester sprak geleerd. - En niemendal
Beviel hem dat zoethout; 't leek wel een stal;
Dat kauwen op zoethout deed zelfs geen beest.
Maar dan deed meester toch een mooi verhaal
Van jacht op leeuw en wolf en 't wilde zwijn;
- En langs de muur schoof stil een zonnestraal; Van verre landen, waar nog roovers zijn.
Op straat geklets van emmers. Langs 't kozijn
Dropen de straaltjes. - Heerlijk schoollokaal!

8
Dan las ik weer van 't leel'ke, jonge eendje:
Eerst zwom hij blij door 't groene licht op 't water,
Toen joegen ze hem weg met kwaad gesnater,
En gooide een jongen naar hem met een steentje;
Toen plast ij rond met één bevroren beentje
'S nachts in een kolk; en toen ontmoett ij, later,
Bij de oue vrouw, die deft'ge, wijze kater.
En dan die kip, met 't afgebrande teentje!
En stilletjes werd 't kleine eendje groot;
En vloog eens in een meer. Daar kwamen aan
Drie zwanen; en hij zei: ‘Pik me maar dood!’
En keek in 't water; en hij zag een zwaan.
En 'k had altijd, wanneer ik 't sprookje las,
Een vreemd gevoel, dat 'k zelf zoo'n zwaantje was.
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9
Ja, laat heb ik 't ontdekt: Ik ben een zwaan:
Mij heeft uit poel van dof, smartelijk leven
Het stilgegroeide Godsgevoel geheven,
Aardsche gehechtheid heb ik weggedaan;
Mijn vleugels zijn weer wit en waard te slaan
In Brahman's licht; want wat van slijk bleef kleven,
Met blijde tranen heb ik 't weggewreven:
Nu mag, nu durf, nu kan, nu moet ik gaan,
Ik die, uit angst van aard ijgend wou vluchten
Naar bevrijding in storm, in sterreluchten,
In koele smartenloosheid van natuur,
Tot waar, van eeuwigheid in Brahman dronken,
De extaze ziet als wolk van asch en vonken
Stuiven 't Heelal uit 't eigen Wereldvuur.

10
Nog scheurde wijdjagende valk met schaars
Geroep uw stilte, mijn Veluwsche grond!
Uw zwijgen, vol van diep verleden, schond
Geen dom rumoer van steedsche beuzelaars;
Nog flikkerde 't hert door uw struiken rond;
Nog brandden geen lupinen, kaars naast kaars,
Hun gele blijdschap in uw tragisch paars,
Met stroeve bosschen tot de horizont;
Nog lag flapp'rend geen lap van vett'ge krant
Op platgezeten mos van heuvelrand,
Met sinaasappelschillen geel befluimd:
Uw wegen, rustig zwervend, gaven stilt'
En speelplaats even veilig aan het wild,
Als ruige glooiing, slank met berk gepluimd.
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11
Ruik ik daar niet de lucht, die wrang en sterk
En warm en prikk'lend van uw heide waait,
Als wolkenlooze Augustusmiddag laait
Op glinst'rend zand en wit-zwevende berk?
Ik zie, hoe, vonk na vonk, 't bedrijvig werk
Van bijen om pas bloeiend heikruid draait;
Ik hoor 't point d'orgue, dat de wind die me aait,
Meedraagt uit 't spar-bosch, bruingezuilde kerk.
De verte trilt. Ik doe mijn oogen dicht,
En voel mijn lichaam staan, onwerk'lijk licht,
Zalig verloren in de oneindigheid;
En harsreuk, zon, en bosch, en hei, het groeit
Nu samen tot een sprookjesland, waar bloeit
De vrom errijz'nis van mijn jongenstijd.

12
Want met Poseid n's hoogzwalpende haat
Worstelde lang Odusseus' heldendom,
Tot hij door spleet in muur van branding zwom,
Waar gunst van stroomgod hem tot effen straat
Zijn glazen wildheid gladstreek, en gewaad
Door dragend water hij op de oever klom,
En bukte in krakend riet, en kuste stom
De heilige aard', geefster van 't voedend zaad:
In storm van omgewoeld erinn'ring smijt
Mij de eene smart naar de and're golftop toe;
Dan is 't, als ruik ik hars, en veilig glijd
Ik naar mijn verst verleden, oud en moe;
En 't is me, of ik u kus, mijn heideland,
En zacht u aai met vroom-dankbare hand.
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13
'K hoor ruischen ons moeras - zoo noemden wij 't,
Mijn vriend en ik - vol angstigrits'lend riet,
Met, soms, een zichtbaar wieg'lende karkiet;
Er om eerst bosch, dan heiden, vlak en wijd.
Wij stookten vuurtjes, veilig: niemand ziet
De blauwe rook. Over ons, dreigend, glijdt
Kraaiengeroep, vreemd, wild, door de eenzaamheid. Leef hij nog? - 'K ruik de hars - Ik hoop van niet.
Ik heb hem vaak beleedigd en gegriefd;
Want 'k hield van hem. Neen, 'k was op hem verliefd.
Neen, meer - mijn ideaal van goed en waar.
Nu ben ik oud. In Brahman is vergaan
Mijn wereld, en ikzelf, grijze brahmaan Hij had blauwe oogen en mooi donker haar.

14
Ik werd al aardig knap, want 'k leerde fransch.
Blij was 'k! Als je dat kende, ja, dan was je
Een eind op streek, begreep ik, want dan las je
Verne in 't oorspronk'lijke en Aimard's romans.
Maar moeilijk! h al dad'lijk was daar hache;
En dans was zonder s, met s le sens;
Du fils - des zoons; maar de l'homme - des mans;
En die vervoeging! Je sais maar je sache.
Vreemd: een fransch jochie, dat ik had ontmoet,
Sprak niet als meester; en die wist 't toch goed:
‘La loi - de wet’ klonk met zoo'n mooi ronde oea Ik durfde niet beslissen; maar 't was naar,
Dat 'k niet zoo vlug als hij achter elkaar
Kon zeggen: que je ne m'en aille pas.
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15
J'aime le son du cor - De Pyrenaeën,
Door sneeuw witpuntig en breedzwart door pijnen,
Zag 'k flikkeren door zilv'ren Paladijnen
Onder de wolken, boven moorsche armeeën.
En rotsen, door scheurende bosschen, gleeën En 't leek de maat van zware alexandrijnen Neer op 't verraad in bloedige ravijnen
Door worp van velen, wein'gen, van hen tweeën.
'T werd avond. 'T zwart was blauw en 't wit oranje.
Zijn laatste riddergroet naar Charlemagne
Vloog naar het noorden, hooge, gouden zwaan.
En 'k dacht bij de angst van triomfante Mooren
Voor de echo's, spokend om ivoren horen:
‘Had 'k toen geleefd, en was 'k zoo doodgegaan!’

16
En 'k las van Titurel en Parcival. Nog dreven om de toppen nevelvlokken;
Voor heil'ge tocht hoorde ik de kloosterklokken
Hun vroomheid sprenk'len door nog duister dal;
Ik zag, hoe flikkerende pantsers trokken
De helling af, zilveren waterval,
En, lange rivier van choraalgeschal,
Golvende pijen achter pelgrimsstokken;
Banieren zag 'k bergop, schokkende, klimmen,
De kop vooruit, en goud en zilver glimmen
In verre tweespraak met nog lage zon:
Schuivend langs achtergrond van blauwe pijnen,
Naar 't oosten zag 'k, in 't oosten hen verdwijnen
In morgennevel op de horizon.
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17
Ik wenschte toen een oudgraaflijk kasteel,
In 't midden van hoog beukenbosch met uilen
En grafruïne, zwartbegroeid de zuilen,
Scheef elke schacht, gebarsten 't kapiteel;
Twee leeuwen, door oud mos vaalgroen en geel,
Spalkten naast de ophaalbrug hun drakenmuilen,
En uit het maanlicht kwam de herfststorm huilen
Door puin van gang, vol rits'lend ratgespeel.
En plechtig, in vervallen ridderzalen,
Stonden te zwijgen, held naast held, de stalen
Harnassen van mijn ad'lijk voorgeslacht;
En 'k hoorde, schuif'lend langs de kronkeltrappen,
Tot boete voor vergeten schuld de stappen
Van verre vad'ren spoken door de nacht.
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Varianten
Sonnet 1
Var. 8: Mijn ouders en mijn zuster en mijn vrind.
Sonnet 2
Var. 12: Als 'k daaraan dacht, werd 'k wel een beetje bang.
Sonnet 3
Var. 5: Werd hij een zwarte engel? Met zoo'n mond?
Var. 10: Het vel was niets; God zag alleen de harten;
Sonnet 5
Var. 2: Dan hadden we een dicté, en dan zat Koos
Var. 3: Trotsch lachend rond te kijken; na een poos
Sonnet 8
Var. 1: Dan las ik weer van 't jonge, leelijke eendje:
Var. 3: Weg joegen z em, kwakend met kwaad gesnater,
Var. 3: Toen joegen z em, kwakend met kwaad gesnater,
Var. 8: En kipje Kortpoot met 't verbrande teentje.
Var. 12: En boog naar 't water; en hij zag een zwaan.
Sonnet 9
Var. 2: Mij heeft uit poel van eigen smart'lijk leven
Var. 13: De extaze ziet als wolk van sterrevonken
Sonnet 10
Var. 10: Naast platgezeten mos van heuvelrand,
Var. 10: Bij platgezeten mos van heuvelrand,
Sonnet 13
Var. 2: Ik en mijn vriend - vol angstigrits'lend riet,
Var. 14: Maar hij had blauwe oogen en mooi zwart haar.
Sonnet 14
Var. 12: 't Was, als je er over nadacht, toch wel raar,
Var. 13: Dat hij vanzelf zoo vlug achter elkaar
Var. 14: Kon zeggen: que je ne m'en aille pas.
Sonnet 15
Var. 3: Zag 'k flikkeren van zilv'ren Paladijnen.
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Hitler, Ebenbild des Herrn
Wat men ook redeneeren moge over objectiviteit: niets is duidelijker dan dat succes
de koerswaarde van een theorie doet stijgen, hoe aanwijsbaar de denkfouten in die
theorie ook mogen zijn. De tegenwoordige duitsche rijkskanselier Adolf Hitler levert
daarvan het sprekend bewijs. Hij schreef jaren geleden een boek, Mein Kampf
genaamd, dat door de welvoeglijke intellectueelen met gepaste minachting werd
bejegend, omdat het van phrasen aan elkaar hing; maar nauwelijks heeft dezelfde
Adolf de macht veroverd (men vergete toch niet: bij het duitsche volk!) of de
stemming begint zachtkens aan anders te worden; de intellectueelen ‘draaien bij’,
zij kunnen zich niet onttrekken aan de magie van het succes, zij willen zich niet
isoleeren, en dientengevolge: men ontdekt toegeeflijkheid in hun stem, wanneer zij
het over Hitler's evangelie hebben. Inplaats van de voor de hand liggende conclusie
te trekken (die hen bovendien de eer van het martelaarschap zou kunnen bezorgen),
dat het succes van Hitler berust op zijn geringe intellectueele begaafdheid, worden
zij wankelmoedig en gaan concessies doen! Deze tactiek pleit weer voor de minieme
waarde van het intellect bij intellectueelen; eigenlijk gelooft de gemiddelde
intellectueel niet zoo positief in zijn criteria, eigenlijk gelooft hij meer aan alle andere
dingen dan intellect. De intellectueel is een menschentype, dat zich spoedig door
succes laat imponeeren, omdat hij zoo zelden van theorieën succes ziet komen; de
half-intellectueel à la Hitler, wiens terminologie een intellectueel tintje heeft, maar
in essentie op de apparatuur van het zendstation is afgestemd, brengt hem van de
wijs, omdat hij aan het intellectueele tintje overmatige waarde hecht en den
loudspeaker daardoor niet meer hoort. Het woord van Nietzsche: ‘Ein Antisemit wird
dadurch durchaus nicht anständiger, dass er aus Grundsatz lügt’, schijnt hem onbekend
te zijn gebleven.
Het succes van Hitler bij een halfbeschaafd volk als het
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duitsche bestaat juist hierin, dat hij zonder eenige intelligentie goedklinkende zinnen
kan bouwen en zonder nadenken (in den zin van: zelf waardebepalen) ideeën van
anderen kan opnemen, om er weer niets dan klanken met beteekenis voor terug te
geven. Om nogmaals Nietzsche aan te halen (welk een verleiding, in dit geval!):
‘Was auch nur in ihn hineingeht, jeglich Ding kommt dumpf und dick aus ihm zurück,
beschwert mit dem Echo der grossen Leere’. Was Hitler alleen maar een barbaar,
dan zou hij de intellectueele mimicry missen; was hij werkelijk intelligent, dan zou
hij zijn daverenden leiderstoon niet hebben; maar hij is het type van den door enorme
loudspeakers versterkten kleinen burgerman, die dus wel voor den niet-versterkten
burgerman het ideaal van een aanzienlijk denker moet zijn. Leest men in Mein Kampf,
dan wordt men in de eerste plaats getroffen door het volkomen ontbreken van alle
moeizame intellectueelen-verantwoordelijkheid; het geheele betoog is ingesteld op
het effect voor den burgerman, die iets meer dan lezen en schrijven heeft geleerd,
die het élan van de verkiezings-campagne, maar ook den haat tegen het twijfelen
bezit; die echter bovendien een goedklinkende phrase uit de studeerkamer uitstekend
weet te waardeeren als een goedkoope garantie der aangeworven vooroordeelen.
Heeft men dus, als Hitler, de onmiskenbare bekwaamheid om zonder denken woorden
te kunnen formuleeren, die elders en door anderen gedacht zijn, dan heeft men, vooral
bij het volk van denkers en dichters, automatisch al een goede kans. De ‘beschaving’
der Duitschers is over het geheel een typische universiteitsbeschaving, d.w.z. een
onbeschaafdheid, die in woordklanken heeft leeren gelooven en in woordklanken
cultuur heeft leeren simuleeren; Duitschland is niet voor niets het land der geleerden
en philosophen, der Feldwebels van den geest; door het in al te grooten getale
voorkomen van zulke wezens wordt een cultuur eigenlijk al voldoende
gekarakteriseerd als een cultuur van beschavingssimulanten. Zulk een beschaving
wijkt voor de phrase gemakkelijk terug, omdat zij een kwaad geweten
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heeft; zij bestaat immers bij woordklanken en wijkt dus ook voor woordklanken; een
scherp onderscheid tusschen intellectueele mimicry en intelligentie kent zij niet, en
dus zijn zelfs haar intellectueelen als was in de handen van een superieur representant
des ‘höheren Blödsinns’.
Men kan gerust zeggen, dat het rassenvraagstuk in het centrum van Hitler's
belangstelling staat, omdat zijn phraseursinstinct hem den weg heeft gewezen naar
hèt geliefde probleem van een halfbeschaafd volk. Voor den werkelijken barbaar
bestaat er geen rassentheorie; hij heeft de abstractie ‘ras’ nog niet uitgevonden en
leeft zijn eigenschappen. Voor den door en door geciviliseerden mensch bestaat die
theorie evenmin; hij heeft er (als de Franschman en de Engelschman, voor zoover
hij niet als kolonisator geprikkeld wordt) geen behoefte meer aan, zich onderdeel
van een bloedcompagnie te voelen. Alleen de tusschen barbarie en civilisatie
schipperende halfbeschaafde natie verslindt de theorie van het door God verkoren
tegenover het verdoemde ras, omdat het te zeer door de civilisatie is aangetast om
zijn ras alleen te leven en te weinig van de civilisatie is doordrongen om over dat ras
te zwijgen; voor de half-beschaving is de rassentheorie een dyspeptische godsdienst,
een vlucht uit de onaangename consequenties van het individu-zijn, waar men nu
eenmaal nog niet aan toe is, naar den hemel van het Ras. Niemand zal ontkennen,
dat er een Jodenprobleem bestaat; maar men moet aan de dyspepsie van een Hitler
lijden, om daaruit het probleem van God en Duivel te kunnen distilleeren! Gesteld
zelfs, dat het Jodenprobleem factisch zoo simpel ware, als Hitler het gelieft voor te
dragen, dan nog zou de semietische arglistigheid geen pleidooi zijn voor de
goddelijkheid van den Ariër; integendeel, zij zou slechts bewondering kunnen
opwekken en medelijden doen gevoelen voor die edele arische domooren. Bij een
meesterlijk psycholoog als Nietzsche en zelfs bij den verre van critischen Houston
Stewart Chamberlain (in wiens afgetrapte schoenen de heer Hitler met een vrij
onbeschaamd origineelengezicht rondloopt) vindt men dan ook openlijk bewonde-
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ring voor de Joden; voor Hitler daarentegen is de Jood zonder meer een filius Diaboli,
een ‘Pest’, een ‘Seuche’, een ‘Vergiftung des Blutes’ etc., etc. Het bloed is in Mein
Kampf (zonder één argument overigens!) van vloeistof symbool en zwendelobject
geworden. Ariërsbloed heeft daarbij een kolossalen voorsprong, want God zelf gaf
hier de injectie; geen wonder dus, dat de Joden als duivels-kinderen het daarop
voorzien hebben; ‘der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische
Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute
schändet und damit seinem, des Mädchens Volke raubt.’ Met zulke woorden geeft
de burgermansloudspeaker weer wat wij zouden noemen: een gemengd huwelijk.
Het rassenvraagstuk is hier allang religieus vermomde hysterie geworden, appetijtelijk
vooral voor een halfbeschaafde natie, die door Joden telkens weer bij den neus is
genomen.
‘So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich
mich des Juden wehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn’. Bij het lezen van zulke
stijl-bloempjes vergaat ook onze laatste hoop, dat wij in Hitler wellicht een grooten
en bewusten misleider der profane massa, een ‘vorst’ in den zin van Machiavelli
zouden mogen begroeten. Een man, die iets dergelijks kan schrijven, moet, dunkt
mij, voor 99 pCt. zelf gelooven in zijn maagbezwarende wartaal, ook al heeft hij
zich als politicus aan veel gewend; als hij Machiavelli had begrepen met zijn instinct,
had hij toch andere woorden gekozen, zich niet uitgedrukt, alsof hij in het openbaar
onpasselijk was geworden; want men zou er over gaan denken, een ernstig gebed op
te zenden tot den Heer, om de wereld verder zonder Hitler af te doen in dat geval,
hetgeen op grond van Zijn almacht mogelijk moet zijn. Maar zijn wij niet nòg te
naïef? Elders leest men bij Hitler nl., dat de Ariërs zich niet met de Joden moeten
afgeven, maar ‘Ebenbilder des Herrn... zeugen und nicht Missgeburten zwischen
Mensch und Affe’. Hitler schijnt dus het signalement van den Heer te kennen en
speciaal voor zijn Ariërs
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te hebben gereserveerd; waarschijnlijk moeten wij ons God voorstellen ongeveer als
Otto Wallburg, maar minder geagiteerd, want bijgestaan door zijn zoon, die ons in
het vleesch verschenen is: Adolf Hitler, schrijver bovendien van zijn eigen kruisgang,
Mein Kampf! En zoo iemand zou intellect noodig hebben, om een geheel volk te
veroveren? Heffen wij liever het Horst-Wessellied aan, mijne heeren intellectueelen,
bezingen wij den zegen van den numerus clausus en geven wij vervolgens het woord
aan rijksminister Goebbels, den apostel der Duitschers.
MENNO TER BRAAK

Nietzsche over Hitler
Welk duiveltje speelt mij, eenige dagen nadat ik over Mein Kampf schreef, nog het
volgende citaat van Nietzsche (Zur Genealogie der Moral, III, 26) in handen?
.... ich mag auch sie nicht, diese neuesten Spekulanten in Idealismus, die
Antisemiten, welche heute (Nietzsche schreef in 1886! M.t.B.) ihre Augen
christlich-arisch-biedermännisch verdrehn und durch einen jede Geduld
erschöpfenden Missbrauch des wohlfeilsten Agitationsmittels, der moralischen
Attitüde, alle Hornvieh-Elemente des Volkes aufzuregen suchen (- dass jede Art
Schwindel-Geisterei im heutigen Deutschland nicht ohne Erfolg bleibt, hängt mit
der nachgerade unableugbaren und bereits handgreiflichen Verödung des deutschen
Geistes zusammen, deren Ursache ick in einer allzu ausschliesslichen Ernährung
mit Zeitungen, Politik, Bier und Wagnerischen Musik suche, hinzugerechnet, was
die Voraussetzung für diese Diät abgibt: einmal die nationale Einklemmung und
Eitelkeit, das starke, aber enge Prinzip Deutschland, Deutschland über alles, sodann
aber die paralysis agitans der ‘modernen Ideen’).
Tegen zulke profetische menschenkennis helpt, dunkt mij, maar één ding: verhaften.
Maar helaas, de dood van dezen semietischen verrader werd ons reeds in 1900 gemeld,
zoodat het bij den onschuldigen Nico Rost zal moeten blijven.
M.T.B.
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Over de Dichteres Emily Dickinson
I
Van de Amerikaansche dichtkunst ziet een buitenstaander vooral den baard van Walt
Whitman; onmiddellijk daarachter doemt het sombere masker op van Edgar Allan
Poe. Beiden kent hij, alsof het Europeanen waren, ja landgenooten; van de Leaves
of Grass meen ik zelfs een Hollandsche vertaling gezien te hebben, terwijl de raaf
reeds decennia geleden uit alle declamatoren kraste, veelal in een toentertijd gangbaar,
op poëzie gelijkend Hollandsch taaleigen. - Slaat hij dan ter nadere kennismaking,
in een onzer openbare bibliotheken een Amerikaansch literatuurboek op van laat ons
zeggen 1900, dan zal hij daaruit o.a. kunnen leeren, dat er naast andere ‘groote’
dichters (zooals een zekere Longfellow) ook vele ‘minor poets’ bestonden, en toevallig
leest hij dan misschien de beschermend-waardeerende woorden, aan een vrouwelijke
‘minor poet’ gewijd: Emily Dickinson. En, tenzij hij op eigen onderzoek uitgaat, zal
hij niet vermoeden, hier met iets ongemeens te doen te hebben, dat onverdiend door
vorige generaties bij de groote hoop gegooid werd.
Het is voor deze Emily Dickinson, dat ik hier aandacht vraag, al is haar relatieve
miskenning wellicht een hopeloos geval. Een volledige, flagrante verwaarloozing
immers springt op een bepaald moment in het oog; bij een relatieve miskenning
echter bestaan er reeds ‘waardeerende’ beoordeelingen, die de figuur gesitueerd
hebben en dus van de plicht ontslaan zelf te oordeelen en de gangbare meening te
herzien. Over Emily Dickinson is niets bepaald onjuists geschreven, maar men heeft
haar ook nauwelijks de plaats ingeruimd, die haar toekomt: een plaats tusschen de
groote origineelen der wereldliteratuur, die voor ons nog van belang kunnen zijn.
Wat zeggen modernere critici over haar? Ongetwijfeld maakt zij in de bloemlezing
van Untermeyer geen slechten indruk, zegt Régis Michaud
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juiste dingen over haar kunst (hoewel hij haar in één adem noemt met Moody, dien
hij elders als Shelley-epigoon signaleert), stipt Fischer, in het nieuwe Handbuch der
Literaturwissenschaft, haar ‘hohe Bedeutung’ voor de hedendaagsche dichtkunst
aan. Het ligt misschien aan het nivelleerend karakter van dergelijke compacte gidsen,
dat dit alles zoo weinig overtuigend klinkt; zou het niet de moeite waard zijn na te
gaan, hoeveel tweede-rangsfiguren in zulke handleidingen al van ‘hoher Bedeutung’
voor onzen tijd zijn geweest?
Maar in elk geval wordt dan toch haar ‘moderniteit’ toegegeven: Emily Dickinson,
die van 1830 tot 1886 leefde en op haar 30e jaar kleine gedichten begon te schrijven,
pas na haar dood verzameld en uitgegeven, kan men inderdaad, wanneer men haar
werk van een (niet eens zeer dikke) tijdbolster ontdoet, een ‘moderne’ avant la lettre
noemen, ‘modern’ in den zin van wat ons nog levend aandoet, zooals men de Nerval
‘modern’ noemt.
Wanneer men nu zoekt naar de oorzaken, welke haar bekendheid en haar invloed
op de ontwikkeling der eind-19e eeuwsche dichtkunst verhinderden en het
misverstand: ‘minor poet’ in de wereld brachten, vindt men in de eerste plaats dit:
dat Emily Dickinson's poëzie te laat gepubliceerd is (1890), om nog tegen den invloed
van Whitman en Poe op te kunnen. Omstreeks 1890, den tijd van een tweede poëtische
‘renaissance’ in Amerika, begon de roem dezer twee, via Frankrijk en Engeland,
naar hun eigen land te weerkaatsen. Men ontdekte Whitman en Poe, maar moest voor
deze al te late waardeering als het ware boeten met een geheel de belangstelling in
beslag nemenden, vrij onselectieven stroom van vooral Fransche aesthetica. Imagisten
en anderen hielden zich bezig met het synthetiseeren van Parnassus, symbolisme en
vers-libre; bovendien moesten de herleefden, Whitman en Poe, - de dynamicus en
de staticus, maar ook de realist en de phantast, de dithy-rambicus en de introspectieve
pessimist, - wel als de twee hemispheren van het poëtische Universum imponeeren,
waarnaast geen derde mogelijkheid plaats kon vinden. De
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belangstelling was overbezet en voor Emily Dickinson bleef slechts een ‘succes
d'estime’.
Toch moeten voor haar miskenning andere, diepere gronden aan te wijzen zijn.
Bestaat er niet een kunstenaarstype, dat in wezen reeds, dus geheel afgezien van rang
en waarde, voorbestemd is, betrekkelijk onbekend te blijven, niet alleen tijdens het
leven, maar nog zeer lang daarna? Bij ons zou wellicht de Herman Gorter van de
School der Poëzie er toe gerekend moeten worden, indien deze wonderbaarlijke
gedichten ten aanzien van den ‘roem’ niet van de Mei meegeprofiteerd hadden. Van
de Fransche dichters noem ik Léon-Paul Fargue. Wat vereenigt de vertegenwoordigers
van dit type? Met alle restrictie, bij het rangschikken van concrete figuren naar
algemeene criteria geboden, mogen we zeggen: een zekere ontoegankelijkheid en
hardheid, meestal reeds in de factuur bespeurbaar, een moeilijk definiëerbaar
ascetisme, een weerbarstigheid, die zich het duidelijkst manifesteert in een totaal
gemis aan aanpassing aan den publieken smaak. Dit negatief kenmerk wordt echter
in ruime mate vergoed door de argeloosheid en oorspronkelijkheid, waarmee zij
telkens weer het hoogste of essentiëelste in hun kunst benaderen. Men zou van
vergeestelijking of verinnerlijking kunnen spreken, indien de beteekenis dezer
woorden niet zoo vaag en ethisch-verwrongen was.
Laat ons hierna voor het contrasteerende type nogmaals Poe en Whitman
beschouwen. Hoe moet men verklaren, dat beiden niet zeer lang na hun dood op hun
juiste en volledige waarde geschat zijn? Zou die verklaring niet gedeeltelijk gezocht
moeten worden in een zekere perfectie van dat, waarop óok de massa bij het uitreiken
harer brevetten het eerst let, n.l. van de uiterlijke, direct waarneembare qualiteiten?
Er ligt in beiden iets, dat, hoezeer ook verschillend en in verschillende mate, op onze
middelmatige instincten speelt; tenslotte is de doorsnee-schooljongen gevoelig voor
een gedicht als The Raven, zooals de gemiddelde democratische idealist voor de
peroraties van Whitman. -
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Het direct-waarneembare van een gedicht is zijn klank, - waarmee ik in dit verband
niet wil zeggen, dat alléén de klank, zelfs in zijn uitgebreidste beteekenis, de bedoelde
gedichten ‘beroemd’ heeft gemaakt, maar wel, dat hij als de meest tastbare exponent
van algemeen erkende ‘goede’ poëzie kan gelden. Geheele richtingen in de
aesthetische kritiek gaan van den klank uit en keeren er toe terug, de klank is het
gemakkelijkst aanvaardbaar en analyseerbaar, - en hoezeer men ook als theoretisch
postulaat aan de z.g. eenheid van klank, beeld en gedachte moge vasthouden, in de
practijk blijkt daar gewoonlijk zoo weinig van, dat een volmaakt klankgedicht
(waarvan de klank schoon, of opvallend, of alleen maar traditioneel is) met
nietszeggenden inhoud eerder als poëzie aanvaard wordt dan de sterkste poëtische
impuls die niet tot een treffend klankgeheel gevormd werd.
We kunnen dus van het klanktype spreken. Dit zou dan weer onder te verdeelen
zijn, b.v. in het muzikale en het verbale type, al naar het vers in hoofdzaak als
woordmuziek of als gesproken woord opgevat wordt. Als grensgebieden treden dan
op: de muziek zelf resp. het proza, of beter: de gesproken rede, de oratie. Voorbeelden:
Verlaine en bij ons Engelman voor het muzikale, - voor het verbale: Corbière, en du
Perron. Poe behoort tot het muzikale type, Whitman zoo sterk tot het verbale, dat hij
het grensgebied, het proza, half betreden heeft. Het laatste is echter niet noodig om
iemand tot vertegenwoordiger van dit type te maken (het Gebed bij de harde dood
b.v. volgt consequent zijn prosodisch schema); evenmin is noodig, dat het muzikale
vers steeds ‘zangerig’, zoetvloeiend klinkt: in de muziek ligt bovendien een
mathematisch element, dat zich eveneens in het muzikale vers, soms gepaard met
groote ‘hardheid’, kan manifesteeren (een goed voorbeeld hiervan zijn sommige
verzen van Hendrik de Vries). Door hun klankqualiteiten vooral zijn Poe en Whitman tot de onomstootelijke
figuren geworden, die wij in hen zien, Poe door zijn narcotische welluidendheid, zijn
ma-
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thematische doorwrochtheid, Whitman door zijn breidelloozen ‘auctiestijl’, zijn
profetisch over prairiën en steden loeiende stem. Het is wel zonder meer duidelijk,
dat dit groote en ontzaglijke kunst moet zijn, omdat het toch op zijn minst groot en
ontzaglijk klinkt. En het spreekt wel vanzelf, dat een bescheidener, vooral in
klankopzicht onopvallender poëzie als die van Emily Dickinson tusschen deze twee
tot die van een ‘minor poet’ moest verschrompelen; niet alleen door de historische
constellatie: meer nog door verschillen in klankvolume werd haar lot beslist. Zij
werd overzongen door Poe, overschreeuwd door Whitman. Vergelijken is steeds
hachelijk, ongetwijfeld; in laatste instantie blijven deze drie auteurs onvergelijkbare
grootheden, en in een rustige, platonische spheer zou het bekrompen zijn, ten koste
van den een de ander te prijzen. Doch zoodra het evenwicht door den consensus
gentium dezer wereld zoo verstoord is geworden als in dit geval, wanneer men Poe
o.a. of zelfs hoofdzakelijk bewondert om zijn ‘muziek’, Whitman om zijn vitalen
woordenrijkdom, en Emily Dickinson meent te mogen beschoolmeesteren om
rijm-on-toereikendheden of kortheid van adem, dan is het billijk den nadruk te leggen
op wat haar als vertegenwoordigster van een geheel andere soort poëzie, van een
geheel ander type, haar bijzondere waarde verleent.
Het type, waartoe zij behoort, schrijft poëzie, die niet in de eerste plaats door
klankschoonheden opvalt, en die door haar grootere eenvoud en onopgesmuktheid
voorbeschikt is om in het verborgen te bloeien. De poëtische impuls, die zich in het
vaak hoogdravender klankgedicht tot grijpbaren vorm realiseert, blijft hier naakt en
onbeschermd: klank, techniek, syntactische differentiatie, in één woord: het lichaam
van het vers, ontbreken natuurlijk niet, maar zij spelen een ondergeschikte rol: het
accent valt op de oorspronkelijke visie en conceptie, die steeds op ingehoudener of
zelfs inderdaad onbeduidender wijze uitgewerkt worden dan bij het tegentype. Noem
het het intentioneele type. Men kan zeggen, dat hier het gehalte of de inhoud
overweegt boven den vorm, maar moet dan vermijden deze
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twee begrippen in een al te starre tegenstelling tot elkaar te brengen, vooral wanneer
we het laatste niet uitsluitend als ‘prosodische vorm’ opvatten. De poëtische intentie,
in de beteekenis die ik er hier aan hecht, gaat reeds geheel zwanger van de vormgeving
in niet geringere mate dan zij reeds den geheelen ‘inhoud’ in zich draagt. Zoo ooit,
dan blijkt hier, dat vorm en inhoud hoogstens te onderscheiden, maar niet te scheiden
zijn, en dit om de eenvoudige reden, dat, zoodra men den inhoud van den vorm
scheidt en er als iets afzonderlijks over spreekt, deze inhoud tot iets anders wordt,
een anderen ‘vorm’ aanneemt, getransponeerd wordt naar een ander
objectiveeringsgebied dan poëzie (aphorisme, prozaparaphrase, betoog etc.), dus niet
meer dezelfde ‘inhoud’ van dát bepaalde vers is gebleven. De ‘vormloosheid’ van
een gedicht (we zien natuurlijk af van het simpel geval, dat het gedicht als zoodanig,
en dus óok zijn vorm, waardeloos is!) mag men dan ook pas bepalen door zijn vorm
te vergelijken met de vormen van andere gedichten, maar niet door vorm en inhoud
van het gedicht zelf tegen elkaar af te wegen. Eerst bij vergelijking met het muzikale
type blijkt de relatieve ‘vormloosheid’ van het intentioneele type, prosodisch in de
eerste plaats, maar ook syntactisch, atmospherisch, ja, tenslotte reflecteert deze
schamelheid weer tot diep in den ‘inhoud’ zelf. Is ons echter een licht opgegaan,
hebben we ons eenmaal van de belangrijkheid van dien ‘inhoud’ (gehalte, ‘zin’)
overtuigd, hebben we ons bovendien afgewend, het intentioneele gedicht met een
totaal incommensurabel genre te vergelijken, dan zal misschien, door een
merkwaardige suggestie, de inhoud weer op den vorm terugkaatsen, deze zal ons
meer gaan boeien, en we zullen ontvankelijk blijken óok voor klankschoonheden,
die we in het begin niet aanwezig dachten.
Maar inderdaad: bij eerste kennismaking schijnt het, alsof Emily Dickinson reeds
al te ver die grenzen overschreden heeft, waarop nog van een harmonisch evenwicht
tusschen essentie en vorm, inhoud en inkleeding, intentie en verwerkelijking
gesproken kan worden. Er is mij geen poë-
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zie bekend, die zoo weinig lijkt, en zooveel is. Natuurlijk is dit een nadeel, een gebrek
als men wil. Maar dit toch eigenlijk alleen voor hen, die zich op het contrasteerende
type, het klank- en vormgedicht, blind gestaard hebben! Vergeet men een oogenblik
die gesanctionneerde poëtische waarden, en geeft men zich aan de gedichtjes van
Emily Dickinson zonder vooroordeel over, dan komt men wellicht tot de ontdekking,
dat hier eveneens een intentie gerealiseerd werd, maar op dusdanige wijze, dat bijna
de intentie zelve tot de verwerkelijking wordt, een verwerkelijking dus, die men als
het ware in de vlucht moet opvangen. Althans liggen bedoeling en realisatie, potentie
en actualisatie, zoo dicht mogelijk bij elkaar, hetgeen eenerzijds het levend-spontane
karakter dezer kunst waarborgt, anderzijds echter meer medewerking van de zijde
van den lezer vereischt. In Emily Dickinson's kunst bezitten we geen volmaakt (of
beter: volledig) uitgekristalliseerde kunstwerken, maar het is alsof we een kunstenaar
bij het levende uitkristalliseeringsproces zelf bespieden; we betreden niet een museum,
maar een atelier; we kijken niet door een verrekijker-op-een-uitzichttoren naar
magnifique, rustig golvende landschappen, maar door een microscoop, waaronder
cellen bezig zijn zich te deelen, stoffen bezig zijn zich mikrochemisch te verbinden
en van kleur om te slaan.

II
Van een kunst, die haar doel met een minimum aan objectieve middelen bereikt, zijn
de ‘intentioneele’ gedichten van Emily Dickinson een onovertrefbaar specimen. In
dit opzicht vooral is zij modern. Ontdoet men de moderne poëzie van alle
bijkomstigheden, van alle gewilde stijlgrilligheid, van ‘ismen’ en uitwassen, dan
houdt men inderdaad een streven over naar onmiddellijkheid, naar het tegelijk
intensieve en spontane, maar ook naar inperking tot het essentiëele, naar
verscherpende concentratie, naar laconische zakelijkheid zelfs bij de weelderigste
phantasie, naar het raccourci, het weglaten van niet-noodzakelijke tus-
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schenschakels in associatie en metaphoor. Men zou van een primitiviteit kunnen
spreken, die tegelijkertijd het hoogste raffinement is: een herwonnen eenvoud, die
alle mogelijkheden tot complicatie in zich omvat, omdat hij alle complicaties achter
zich heeft gelaten. Bij Emily Dickinson reeds - en in dit opzicht alleen is zij al veel
moderner dan Poe of Whitman! - het meesterschap in het uitputten van een onderwerp
door twee, drie regels; reeds bij haar die allereenvoudigste taalvormen, schijnbaar
op de grens van pretentieloos gestamel staande, maar toch door gehalte, plastiek,
toon, trefvermogen ontegenzeggelijk kunst. Dit streven naar beknoptheid valt het
meest op in de compositie, in het hanteeren van den ‘kleinen’ vorm. Deze vorm heeft
tenslotte ook het gelijkmatig peil van haar toch vrij omvangrijk oeuvre mogelijk
gemaakt. Het is interessant daartegenover de verhoudingen bij sommige
‘klankdichters’ te stellen: Poe, die zoo opvallend weinig van zijn volmaakte gedichten
schreef, en b.v. E.A. Robinson, wiens talrijke pronkstukken een handleiding voor de
gevariëerdste prosodie zouden kunnen vervangen, maar die meerendeels zoo morsdood
zijn, dat men het fascineerende gedicht Luke Havergal zorgvuldig moet uitgraven
uit al de pompeusheid, die hem zijn roem verzekerd heeft. Maar, afgezien van stijl en verstechniek, blijkt haar ‘moderniteit’ wel het
overtuigendst uit de ongedwongenheid waarmee zelfs de diepste onderwerpen
behandeld worden. Soms liggen aan deze gedichtjes zielsprocessen ten grondslag
(b.v. philosophische bespiegelingen), die gewoonlijk het meest aan verstarring en
rationalisatie blootstaan, maar die hier niettemin spelenderwijs en toch met zeldzame
helderheid en indringingsvermogen aanschouwelijk gemaakt zijn. Het kenmerkende
dezer bezielde, scherp-plastische, maar tegelijk diepzinnige kunst is dan ook, dat de
schrijfster voor elk onderwerp open staat, misschien omdat ze tenslotte in diepste
wezen voor elk onderwerp indifferent blijft, niet in haar objectiveeringen vastloopt,
tegenover alles haar levende onbevangenheid bewaart. Gebieden, die geheel tot den
ideëelen bovenbouw van
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het menschelijk denken behooren: religie, metaphysica, psychologie, entameert zij
in dezelfde kleine gedichtjes, op denzelfden toon, als de eenvoudigste natuurlyriek.
Zij laat alles gelden, verdringt niet het bewustzijn, zooals b.v. de surrealisten, bij wie
trouwens de ratio, die zij willen vermijden, als vogelverschrikker juist aanwezig is.
De surrealist blijft krampachtig onder den drempel tusschen bewust en onbewust,
de rationalist, de objectivist, er boven, beiden zijn star, dood, ‘onmodern’. Emily
Dickinson geeft zich onbekommerd over aan de levende beweging van het psychische,
niets acht zij te laag of te hoog om aanleiding te worden voor haar poëzie. Deze
gedichtjes bevatten in kiem alles, omdat ze den psychischen stroom zoo dicht mogelijk
bij zijn oorsprong, vóor alle vertakking of kanalisatie, opgevangen schijnen te hebben.
Een vers van Emily Dickinson zou, terwijl het toch steeds onverwisselbaar tot één
genre behoort, evengoed kunnen uitgroeien tot breede lyriek, epigram, allegorie,
didactische poëzie, orakelspreuk, wijsgeerige verhandeling, aphoristische levensles,
puriteinsche kanselrede, als tot psychologisch portret, uitgesponnen
natuurbeschrijving, impressionistische schets, korte novelle, arabesk, groteske, satire,
of tot een psychophysiologische theorie. Geen van deze begrippen past als ‘etiket’
op haar kunst, maar alle zijn steeds als mogelijkheden bij haar verondersteld, zij
resonneeren mee, en door middel van deze resonnantie overspant ze dan ook tenslotte
den geheelen omvang van het menschenleven: naast grootste beknoptheid de grootste
universaliteit, geen extensieve universaliteit zooals bij Whitman, maar de suggestieve
universaliteit van een mikrokosmos, van een monade.
Men heeft haar gedichtjes wel met etsen vergeleken, vooral ook doelend op hun
opvallende plastiek. Beter kunnen we denken aan zich vormende kristallen, die op
de meest onverwachte momenten gefixeerd zijn; soms ontbreken vlakken of zijn
weer opgelost; daar doemt een hoek op, als op grooten afstand in verkorting gezien;
hier doorschijnt plotseling een lichtglans en kaatst tegelijk terug; een geheele
architectuur (niet berekend en gebouwd als zoo
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vaak bij Poe), groeit verrassend snel onder onze oogen op, als een natuurproduct.
Om deze zuiverheid te bereiken heeft zij wel van verschillende omstandigheden
hulp gehad. Ik denk hierbij terloops aan het Engelsche idioom, dat zich voor haar
stijl als voor geen ander leende. Zij sublimeert het Engelsche laconisme, zooals
weidscher Engelsche dichters de cant sublimeerden. Maar dan vooral aan haar
onopzettelijkheid! Vele van deze gedichtjes werden alleen maar voor de aardigheid
aan kennissen gestuurd; als kunstenares heeft zij zich steeds gewantrouwd; zij schreef
hoofdzakelijk voor zichzelf, haar innerlijke wereld was haar blijkbaar meer dan een
alliteratie of een enjambement; misschien wist ze hier niets van en moest het haar
verteld worden. Onweerstaanbaar moet men bij haar poëzie soms aan de
middeleeuwen denken: half handwerk, half religie, en zonder één bewust
‘kunstprobleem’. Uit de kenmerken van haar techniek, stijl, toon doe ik enkele grepen. De uiterlijke
vorm van haar gedichten zal voldoende uit de citaten blijken. Hier wijs ik alleen op
het veelvuldig voorkomende assoneerende en acconsoneerende rijm, dat geheel in
harmonie is met het totaalkarakter der poëzie, den schroomvalligen stijl, den
pasteltoon. Er is natuurlijk geen sprake van, dat we deze halfrijmen als geraffineerd
stijlmiddel (zooals b.v. bij Jammes of Herman van den Bergh) mogen beschouwen;
eerder als rijm in statu nascendi, als een allereerst tasten naar het rijm zooals bij de
oude Provençalen. Bij Emily Dickinson schijnt het gebruik ervan bovendien een
ongewild middel te zijn om het geluid te dempen: haast nooit klinken deze rijmen
‘mooi’, zij houden dus van het declameeren terug.
Soms vervalt zij in een zoo overgeconcentreerd-sibyllijnschen toon, is de syntaxis
dusdanig op het kleinste bestek samengedrongen, elliptisch verwrongen, zelf stuntelig,
dat men de beteekenis niet of pas na lang nadenken vindt. Doch dit blijkt uitzondering:
meestal wordt de kerngedachte op logische (bij haar fantasie dubbel opmerkelijk)
en daarbij plastische wijze tot uitdrukking gebracht. Daar-
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bij maakt zij in het bijzonder gebruik van het stijlmiddel der verzwijging, van het
opstellen van zijlichten, van toespelingen, die de belangrijkste elementen slechts
suggereeren. Maar in andere gedichten weer gaat zij recht op den man af. In enkele
haastige lijnen is het gedicht voltooid; achteraf kan men het overpeinzen, er veel bij
bedenken, maar men moet toch toegeven, dat het wezenlijke gezegd is, en dat, ook
bij schijnbare onsamenhangendheid der grilligste invallen, een dieper coördineerend
verband duidelijk is geworden.
De toon: schuw, linksch en stijf soms, ook vaak boeiend en levendig van rhythme,
dan weer hard en rauw, soms ineens, diep-orgelend, in onverwachte klankschoonheden
uitmondend, ecstatisch uitzingend, zoodat een laatste woord nog lang schijnt door
te klinken. Maar steeds, bij alle variatie, achteloos en laconisch: onder dit alles
overheerschende, zeer persoonlijke kenmerk moet men doordringen om met haar
kunst in contact te komen. Beelden en vergelijkingen, - verschuiving, verdichting,
wijziging in proportie, - flitsen even op, zijn weer voorbij, vanzelfsprekend en
onopvallend in hun ascetische rankheid. Mist men die beelden, leest men er overheen,
dan vindt men dit alles misschien alleen maar ‘aardig’, onhandig en wat onbeduidend.
Want de plastiek is bij haar de ingang tot gedachten en gevoelssfeer, pas door zich
op de plastiek in te stellen, wordt men gewaar, welke kostbaarheden in haar poëzie
verborgen zijn. Merkwaardig is dan ook, dat ze zelfs in haar
philosophisch-bespiegelende gedichten aanschouwelijk blijft, zich haast nooit aan
dat hybridisme: berijmd betoog bezondigt. Een abstracte gedachte wordt ook niet
opzettelijk door een passend geval aanschouwelijk geïllustreerd, maar met de
bijbehoorende woorden onmiddellijk, zonder omwegen weergegeven. Maar zelfs in
de meest ‘abstracte’ gedichtjes, geconcentreerd als zinspreuken, blijven
aanschouwelijke elementen aanwezig, organisch ingeweven, soms door éen enkel
woord aangestipt, die het geheel tot een concreet beleven maken. Haar kunst kan
evengoed uiterst concreet als uiterst abstract genoemd worden, al naar men
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zijn standpunt kiest: zij is een zoo ver mogelijk doorgevoerde concretiseering van
het abstracte. Dit verschijnsel vindt men in die mate misschien alleen bij William
Blake, die als voorlooper van Emily Dickinson genoemd moet worden. Doch het is
zeer goed mogelijk, dat zij hem niet gekend heeft. - Keats, dien zij zeker kende,
schijnt wel spoorloos aan haar voorbij te zijn gegaan.

III
Ziehier een voorbeeld van haar plastiek:
If I shouldn't be alive
When the robins come,
Give the one in red cravat
A memorial crumb.
If I shouldn't thank you,
Being just asleep,
You will know I'm trying
With my granite lip.

Deze ‘granite lip’ is, terecht, binnen zekere grenzen beroemd geworden. Untermeyer
geeft het gedichtje in zijn bloemlezing, met 5 of 6 andere, en ik vond het besproken
in een Duitsch boek over Amerikaansche literatuur (waarin ook nog wel toegegeven
wordt, dat Emily Dickinson ‘prägnanter im Ausdruck’ is dan... Annette
Droste-Hülshoff!)
Wat is het weergalooze van dit slot? Die Duitsche auteur scheen me voornamelijk
door den klank ervan getroffen te zijn, en inderdaad, door het kortglippende ‘lip’,
rijmende op het langere en helderder ‘sleep’, dit tegelijk recapituleerend en afkappend,
wordt een geslaagde klankondersteuning van het totaaleffect bereikt. In dit verband
zou men ook kunnen letten op de grauwe assonnanties ‘come-one-crumb’, met in
hun midden de even oplevende toets van het ‘red’; op het half-allitereerende
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‘trying’ en ‘granite’, dat, bijgestaan door de verlangzaming van ‘try-ing’, een
moeilijk-sprekende, schorre stem schijnt te suggereeren, die pas in de l van ‘lip’
verstilt, verkoelt, en, haast onhoorbaar, nog even doortrilt. - Maar zoo ooit, dan is
het zeker tegenover een dergelijk gedicht een averechtsche methode, den klank voor
het wezenlijke te houden en in het centrum der analyse te plaatsen! Ik wil niet
beweren, dat dergelijke speculaties geen zin hebben, maar ze behooren achteraan te
komen, zoolang er niet van een min of meer bewust op klankschoonheid gerichten
‘kunstwil’ sprake is. Evenmin wil ik beweren, dat dit gedichtje als klankstukje niets
te beteekenen heeft; maar men leze deze stijve trocheeën eens hardop, met emphasis,
en vergelijke dan met Shelley, Poe, Rossetti: de granieten lip valt als een baksteen.
Er trilt in dit gedichtje een ‘innerlijke’ muzikaliteit van een bescheiden en toch wel
eigen soort, een gefluister, een vluchtige zangerigheid. Dit zou evenwel nooit tot ons
bewustzijn komen, als we niet eerst door de plastiek en de daardoor opgewekte
atmospheer geboeid waren, en dan, secundair, op klankschoonheden gingen letten,
die tenslotte in elke verzameling woorden wel eens voorkomen, tot van Dale's
dictionnaire toe, tegen welker alliteraties de meest prachtlievende dichter het moet
afleggen. Ja, men kan ten opzichte van ‘intentioneele’ verzen als die van Emily
Dickinson op de spits gedreven klankbespiegelingen gevoelen als zoo weinig ter
zake doende, dat men ze haast op éen lijn zou willen stellen met choreographische
beschouwingen over de sierlijke, ‘symbolische’ beweging der strijkstokken bij de,
toch noodzakelijke, en dus óok tot het ‘wezen’ behoorende uitvoering van een kwartet.
Men moet een verklaring voor de trefzekerheid van dit en dergelijke beelden in
een geheel andere richting zoeken: in hun onverwachtheid (contrastassociatie) en in
hun geladenheid, de concentratie van hun inhoud. De ‘granite lip’ dankt deze
trefzekerheid b.v. aan de tegenstelling tot het roodborstje, dat de elegie éen oogenblik
naar de idylle verschuift, aan de hopeloos-bittere onvoorziene bevesti-
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ging van den dood, dien men, door dien idyllischen inslag, reeds half vergeten was;
aan de samenkoppeling van de ‘hardste’ stof met een traditioneel ‘zacht’ lichaamsdeel;
aan de geïsoleerdheid van dit lichaamsdeel, waardoor, naast petrificatie, ook nog
ontbinding gesuggereerd wordt; aan de veronderstelling, dat de granieten lip, als de
zuilen van Memnon zou kunnen trillen en spreken; tenslotte aan de afwezigheid van
elke rationeele verklaring van dit anatomisch unicum. Ik moet bekennen, dat de
associatie naar een graf- of standbeeld, of naar een verhardheid van ziel, die toch
nog een gedachte aan dat éene roodborstje doorlaat, voor mij pas in de tweede plaats
in aanmerking komen. Maar het lijdt geen twijfel, dat in een dergelijke richting een
allegorisch-georiënteerd dichter-van-volmaakte-verzen het beeld zou uitwerken. Zou
het er veel bij winnen? Zelfs bij larmoyante gegevens (doode vogeltjes, een gestorven kind, een muis door
een kat overvallen) vervalt zij niet in een sentimenteelen toon, blijft zij bedwongen,
schijnbaar koel, hier en daar mild-ironisch, steeds geestig. Voor sappigen humor is
zij te scherp en te kort; ook hierin behoort ze bij onzen tijd. In dit gemis aan humor
schijnt zij bovendien echt vrouwelijk, ook misschien in de neiging tot den beknopten
vorm, maar niet in haar aesthetisch omvormingsvermogen, waardoor zij onmiddellijk,
bijna instinctief, van de natuurlijke aandoening vermag te abstraheeren, deze in een
nieuw logisch verband brengt en haar toch niet verliest, in de zuiverheid dus van
haar poëtische intentie; en evenmin in haar onafhankelijkheid tegenover overgeleverde
waarden.
Als voorbeeld van haar zakelijkheid bij het behandelen van ‘sentimenteele’
onderwerpen wijs ik nog op het gedicht *), dat haar terugkeer beschrijft naar een
vroeger door haar bewoond huis. Zij durft niet binnengaan, gluurt bedeesd door de
ramen. Maar geen gevoelige overpeinzingen of jeugdherinneringen! De tweestrijd
speelt zich af

*) De verzamelde gedichten dragen geen titels, maar zijn, genummerd, ondergebracht in vijf
afdeelingen: Life, Nature, Love, Time and Eternity, en The Single Hound.
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tusschen haarzelf en de deur, en deze laatste verkrijgt een spookachtige individualiteit,
nog versterkt door een wederkeerige aanpassing van de hoofdpersoon, die tot
voorwerp verstijft naar gelang het voorwerp zich vermenschelijkt:
I laughed a wooden laugh
That I could fear a door.

Wel verwijt zij zich haar lafheid, maar neemt dan toch haar vingers van die deur af,
zoo voorzichtig of ze van glas waren, en als een dief vlucht zij hijgend weg. Na
afloop behoudt men de herinnering aan een mislukte inbraak eerder dan aan een
aandoenlijk geval.
In een tragischer spheer brengt ons het gedicht over het vergaan van een scheepje,
weergegeven nu eens met bewust nagestreefde, merkwaardige klankeffecten voor
het slingeren, stampen en schuimen. Het vergaan zelf wordt niet beschreven, slechts
vaag aangeduid. Maar dan het sublieme slot, waar de ontroering door de kernachtige
zeggingswijze, de breede metaphoor, geheel in evenwicht gehouden is:
Ah, brig, good night
To crew and you;
The ocean's heart too smooth, too blue,
To break for you.

Een der hoogtepunten is het stoïcijnsch, in korte, schichtige zinnetjes uitgebracht
verslag van een inbraak, een werkelijke inbraak dit keer, midden in den nacht, en
waarbij het geheele meubilair, tot de bril van de grootmoeder toe, meespeelt. Reeds
het huisje wordt medeplichtig: het is een van die huisjes, die van alle gemakken voor
inbrekers voorzien zijn, eenzaam, niet aan den weg gelegen, met uitnoodigend lage
vensters. Zelfs de muizen zullen niet blaffen, de klok kan de mond gestopt worden.
Maar alles zien de twee dieven bewegen en verspringen; de vloermat knipoogt, maar
dat zou even goed een zenuwachtige ster
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kunnen zijn; de maan laat zich van de trap afglijden om te zien wie er is! Het slot is
niet minder dan verbluffen: de twee oude menschen, pas bestolen, komen 's morgens
argeloos beneden, nadat de dieven zich temidden van de spottende echo's der
kraaiende hanen verwijderd hebben, en - ‘think that the sunrise left the door ajar’.
Een wijde, landelijke ochtendrust wordt na al het lichtschuwe gedoe zoo sterk voelbaar
gemaakt, dat dit slot, schijnbaar enkel grotesk, haast tot een vreemd soort tranen zou
kunnen ontroeren, waarvan men niet wist, of ze geen ingehouden lachen waren. Het
is weldoend, deze heerlijke droogheid, deze ‘Realphantastik’ die nergens komiekerig
wordt (en Emily Dickinson heeft dit gedicht, toch wel een van haar meesterstukjes,
zelfs niet getracht in een of anderen vorm te herhalen!) te vergelijken met de althans
technisch verwante stijlmiddelen van sommige expressionisten. Ik herinner me b.v.
een gedicht van Iwan Goll over een kindermoordenares, waarin eveneens voorwerpen,
zelfstandig en haast bezield, tot de ‘atmospheer’ bijdragen, maar hoe onplastisch en
brijig, vergeleken hierbij.

IV
Een belangrijk deel van Emily Dickinson's plastisch talent wordt in beslag genomen
door haar natuurgedichten. Van natuur-lyriek kan men, enkele uitzonderingen
daargelaten, minder goed spreken. Zoowel de ingehouden, vaak droge toon als de
op den voorgrond tredende plastiek laten dit etiket niet toe. Trouwens, in de geheele
moderne dichtkunst heeft de oude klassificatie: lyriek, epiek, etc. veel van haar
beteekenis verloren. Als voorbeeld noem ik Rilke, d.w.z. den Rilke van de beste
Neue Gedichte. Deze gedichten, tenslotte toch voortgekomen uit een oorspronkelijk
lyrische instelling, kunnen hoogstens nog schijnlyriek genoemd worden: het ‘zingen’
is geheel aangepast aan de plastiek, en de egocentriciteit maakte voor een
zelfvermomming plaats, waarachter de gevoelens zich verstopt hebben, als het ware
in een ‘achter-onder-
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hoek van het heelal’, zooals Marsman eens over Hendrik de Vries schreef. Typeerend
voor dergelijke gedichten is b.v. de hoofdpersoon zoo bekend te veronderstellen, dat
men een gedicht met ‘hij’ of ‘zij’ begint met de vanzelfsprekendheid, waarmee een
zuiver ‘lyrisch’ dichter den eersten naamval gebruikt; ook op deze wijze blijkt, dat
we hier te doen hebben met een originaire ‘lyriek’, die zich onder de ‘epiek’
geschoven heeft. Hoewel dit kenmerk bij Emily Dickinson ontbreekt, zou toch vooral
bij vergelijking met haar tijdgenooten blijken, dat ook op haar de term ‘pseudo-lyriek’
min of meer van toepassing is.
Als allereerste natuurgedicht geef ik het volgende, door een meer uitstroomenden
toon en ook door de rijkere klankvorming nog wel tot de ‘lyriek’ te rekenen, maar
tevens merkwaardig voorbeeld van de bovenbedoelde zelfvermomming:
Ah, Teneriffe! Retreating Mountain!
Purple of Ages pause for you,
Sunset reviews her Sapphire Regiment,
Day drops you her red Adieu!
Still, clad in your mail of ices,
Thigh of granite and thew of steel Heedless, alike, of pomp or parting,
Ah, Teneriffe! I'm kneeling still.

Het bijzondere ervan is alweer voornamelijk in den laatsten regel gelegen: die toonloos
uitstervende epiloog van drie woorden verbeeldt haast nog expressiever de ‘retreating
mountain’ in den zonsondergang en het daardoor opgewekte gevoel van aanbidding,
ja van prosternatie, dan welke woordenrijke ontboezeming ook. Dat de dichteres
zich zelf het geheele gedicht door geknield heeft gezien, wordt slechts zeer terloops
aangeduid door ‘I'm kneeling still’. Zij verzwijgt dit bijna, zij verzwijgt zichzelf,
pracht, praal en pathos komen geheel aan den berg ten goede. Ik denk hierbij aan
middeleeuwsche altaarstukken, laat ons
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zeggen in Grünewaldstijl, waarop, terzijde, zeer verkleind, de figuur van den stichter
geknield zou liggen. Als zuiver zintuigelijk beeldende natuurpoëzie geeft zij een vrij groot aantal
speelsche gedichtjes, gedeeltelijk wat langer en minder geconcentreerd dan
gewoonlijk, waarin de phantasie den vrijen loop gelaten wordt. Zij vertegenwoordigen
niet het hoogste wat zij te geven heeft, maar als inleiding tot haar idioom en haar
visie zijn ze uitermate geschikt. Hier is er een van:
I taste a liquor never brewed,
From tankards scooped in pearl;
Not all the vats upon the Rhine
Yield such an alcohol!
Inebriate of air am I,
And debauchee of dew,
Reeling, through endless summerdays,
From inns of molten blue.
When landlords turn the drunken bee
Out of the foxglove's door,
When butterflies renounce their drams,
I shall but drink the more!
Till seraphs swing their snowy hats,
And saints to windows run,
To see the little tippler
Leaning against the sun!

De groteske metaphoren adapteeren zich hier geheel aan den zorgeloozen,
renommistischen roes; ‘de kleine zuiplap, die tegen de zon leunt’, is niet een
ongemotiveerde expressionistische, hinderlijk-kosmische truc, maar een natuurlijke
climax in de al expansiever beeldformaties. Hoeveel van Apollinaire's zonderlinge
mythologieën ligt er reeds in deze capricieuze, zich in het relletje mengende serafijnen
en heiligen!
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Nauwelijks minder treffend is dat bezoek aan het strand, eindigend met een grootsche
achtervolging door de zee, die zich pas bij de stad terugtrekt, na een buiging en een
‘mighty look at me’. Zoo'n slot heft ook den eenigszins badineerenden toon dadelijk
op tot in de spheer van het demonische.
Van haar beeldend vermogen geef ik nog de volgende voorbeelden, die uit het
geheel te isoleeren waren: een wervelwind ziet zij als handen, die zich uit het stof
vormen, en den weg weggooien, - bosschen galoppeeren in den orkaan tot zij er bij
neervallen, - torenklokken, opgezwollen door de lucht, springen op zilveren voeten
rond, - als een luipaard springt de zonsondergang tegen den hemel op, en legt zich
dan aan den voet van den horizon neer om te sterven, - de sneeuw maakt een effen
gelaat van bergen en velden: ‘unbroken forehead from the east unto the east again’,
- het moet zijn, zoo zegt zij, dat de loeiende wind uit golvende oceanen bestaat: ‘there
is a maritime conviction in the atmosphere’.
Dergelijke kleurige phantasmagorieën naar aanleiding van toestanden en
gebeurtenissen in de natuur vormen te zamen haast een plastiek in reincultuur, een
kort begrip van vele mogelijkheden in die richting. Vergeefs echter zal men in deze
gedichtjes een ‘idee’ zoeken, een dieperen zin dan die tenslotte reeds in de natuur
zelve aanwezig is. Het zijn arabesken, die alleen om de vreugde van het zien gemaakt
schijnen te zijn, sierlijk en stoutmoedig tegelijk, spontaan gegroeid, niet bedacht, de
‘vergelijkingen’ zijn volmaakt vanzelfsprekende identificaties: die zonsondergang
is een luipaard, die bosschen galoppeeren inderdaad en doen niet alleen maar alsof.
Pas het veelzeggendst en het persoonlijkst wordt Emily Dickinson, wanneer het
descriptieve, hoe sterk ook op zichzelf, ondergeschikt is aan een uit te beelden idee.
De natuurobjecten treden daarbij slechts zelden als een geijkt attribuut op, haast altijd
blijven zij origineel en scherp gezien, zoo scherp soms, dat men evengoed de
verhouding omdraaien kan, en de idee de dienende rol toekennen. Bo-
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vendien: als men een serie van haar gedichten opstelt, waarin het gehalte aan
‘philosophie’ geleidelijk toeneemt, bemerkt men niets van een gelijktijdig aanzwellen
van den toon tot grootere verhevenheid ten koste van de plastiek. Van Rossetti wordt
verteld, hoe hij eens op het slagveld van Waterloo een aantal passende en
hooggestemde gedichten had willen maken, maar daarin door de opdringerigheid
der talrijke en plebeïsche gidsen verhinderd werd. Het resultaat was slechs dat éene
sonnet, zoo spontaan en geestig, dat het ons meer dan verzoent met het verlies van
de vele, die in de pen gebleven zijn! Bij Emily Dickinson nu schijnt het, alsof
eveneens gidsen, van een andere orde dan, haar voortdurend omgaven teneinde haar
voor hoogdravendheid te behoeden! Het is of zij geen verschil kent tusschen de
objecten der natuur en de objecten van den geest. To make a prairie it takes a clover
And one bee, One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do
If bees are few.

Dit volmaakte versje vervangt een verhandeling over het Kantianisme. En toch, hoe
licht blijft de toets, ondanks de uiterste condensatie der factuur, hoe logisch
verantwoord de compositie. De alleenstaande regel ‘and revery’ wordt voorbereid
door het peinzende herhalen (met een pikante wijziging) van ‘one clover and a bee’,
en lost na deze herhaling, - die tegelijk den gang van het vers vertraagt, zoodoende
op den epiloog voorbereidend, en den eenigszins naïef-didactischen toon van het
begin verwischt, - het reeds zoo summaire weidebeeld geheel in droom op. In die
epiloog wordt dan de gedachte, dat de menschelijke geest alléen voldoende is om de
objecten der buitenwereld te scheppen, - een zwaar-philosophische
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gedachte, niet waar? - enkel op geestige wijze gesuggereerd, met een onmiskenbaar
accent van zelfspot: men wordt als het ware om die gedachte heengeleid, omdat er
een zonderlinge voorwaarde aan het ‘absolute idealisme’ is verbonden: er moeten
toevallig weinig bijen aanwezig zijn!
S. VESTDIJK
(Slot volgt)
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De Grieksche
William Seward was scheepsagent in een der havensteden aan de Zwarte Zee. Een
graansilo, wat olietanken, een Casino, westersch pompeus, veel ongedierte en
tartaarsche koetsiers waren de belangrijkste merkteekens der stad; de zon ging er
blauwrood onder, boven de steppen en er tegenover steeg een sepiakleurige,
desespereerende nacht op uit de zee, kil, vijandig.
Het trottoir voor Sewards huis was gezakt in de modderkuilen der straat ervoor;
de hoofddeur stond aan; ik geloof zij had niet eens een slot, slechts een ketting van
binnen. In het trappenhuis lag het zand hoog saamgewaaid in de hoeken, net als op
straat: de steppe drong door tot in het hart der stad.
Het was avond. Een gaslamp brandde beneden bij het begin der trap; een banale
lamp met een witglazen bol in een banaal trappenhuis, armelijk met krakende treden.
Zij brandde slecht, zij floot; zand zat erin, als overal. Maar zij beheerschte despotisch
de heele trap. Soms drukte de wind van buiten haar neer, leek haar te hebben
uitgeblazen, maar dan laaide ze weer schel fluitend op, sprong over stoepen, om
hoeken, dreigend als een fakkel.
Het trappenhuis is kil en galmend, de treden kraken bij elke stap en het stommelen
van mijn voeten weerkaatst door alle verdiepingen. Boven leeft het verder als een
eigen geluid. Mijn schaduw springt voor me uit langs de kalkmuur, fladderend in
het groeiend en stervend licht.
Aan de deur van Sewards woning, boven, is geen bel. Men moet kloppen; maar
men aarzelt, want wie weet wat door dit kloppen kan worden opgeroepen. Ten slotte
overwint men de vrees; de klop weergalmt, boven, beneden, achter de deur. Men
wacht; er wordt niet opengedaan... De deur week sterk onder het kloppen; men zou
haar kunnen forceeren. Van buiten kan zij met een hangslot worden afgesloten, van
binnen misschien met niet meer. Met een ruk zou het zijn gedaan. Vreemd, dat men
achter der-
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gelijke deuren veilig kan wonen, in een dergelijk huis.
Ik heb in de diepte van de gang iets zwarts gezien, het hangt over de muur,
onduidelijk. Er moet daar een tweede deur zijn, Sewards woning is niet zoo groot.
Maar ik heb niet den moed het te onderzoeken. Boven kraakt twee keer een tree, als
onder stappen; maar er loopt niemand; er kan niemand zijn, hij zou voorbij moeten
zijn gekomen of moeten naderen. Het geluid houdt aan, steeds op dezelfde plek. Ik
zou den moed willen hebben om weer naar beneden te gaan, weg, naar buiten, maar
zij belegeren mij, de trap, het gordijn, de zinlooze stappen. Ik ben in een hinderlaag
gevallen. Mijn angst doet me nog eens kloppen; hol klinkt het geluid, als op een
leege kist.
Het bloed klopt me onder de kin, ik druk me met rug en handen plat tegen de muur.
Eindelijk schuifelt iets achter de deur. Het is Seward zelf, hij draagt een licht; plechtig
en ongewoon zwijgzaam. De wolfsvacht, die anders over den stoel hangt, heeft hij
over de schouders geworpen, hij is zonder schoenen. ‘Come in’, zegt hij slechts, sluit
zorgvuldig de deur en slipt voor me uit, het licht met de hand beschermend, door al
de vijf vertrekken, tot in het laatste. Voor een Perzisch kleed tegen de muur blijft hij
staan. Ik weet niet wat hij wil; hij blijft nooit voor tapijten staan; en waarom zet hij
het licht niet neer? er branden nog andere lichten in de kamer.
Seward legt de hand op het kleed; het wijkt terug. Ik heb nooit geweten dat
daarachter geen muur is; zijn woning heeft slechts vijf vertrekken naar ik weet.
Ongeduldig grijp ik het kleed, sla het terug. Een deur is erachter, dun, met gebarsten
paneelen; men kan door de spleten zien. Ik kijk: een katafalk in een donker vertrek,
een jonge vrouw ligt erop, die ik drie dagen geleden nog bloeiend op straat heb
gezien; kaarsen staan er omheen, bloemen ertusschen, en bij haar zit een pope, met
den rug naar ons toe. De zwarte cylindervormige mijter beweegt op en neer, hij leest;
een toovenaar.
‘De Grieksche’, denk ik verwonderd, kijk nog eens, alsof het noodig was me te
vergewissen. Ik laat het kleed
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weer vallen; langzaam loopen we terug naar het andere uiterste vertrek.
Dit onverwachte weerzien heeft me uit het veld geslagen; mijn gedachten en
gevoelens gaan wild dooreen; honderd beelden, herinneringen, angsten verdringen
elkaar; ik ben ten prooi aan hun ongebreidelde tyrannie. Ik tracht me te bedwingen,
tot rust te komen, en langzaam aan, op en neer loopend in het kleine vertrek, breng
ik het tot het formuleeren van een willekeurige, en toch verlossende gedachte. ‘Zou
je denken, Bill,’ vraag ik, ‘dat het voor haar nu is afgeloopen, zoo, volkomen, zonder
overgang? Dat er nu niets meer voor haar komt?’
Seward zit roerloos, met een deken om de schouders, in een hoek van den divan.
‘Ja,’ zegt hij langzaam, ‘absoluut.’
Ik had beter gedaan niets te vragen. Ik had onbewust op het andere antwoord
gehoopt; dit ondersteunt slechts den nauwelijks toegegeven argwaan, drukt weer
neer in de verstikkende vloed van angsten en radeloosheid. Ik besluit er tegen in te
gaan, me te verdedigen, zoo goed als het gaat.
‘Waarop grond je die meening?’ vraag ik hem onwillig. Seward vouwt de handen
over de knieën, trekt de wenkbrauwen op en doceert superieur: ‘Er is niets in de
natuur dat op het tegendeel wijst. Noem me een enkel ding dat voortbestaat individueel, zonder op te gaan in een andere materie, zonder zich te vereenigen met
andere krachten - nadat het een zoo ingrijpend verwordingsproces heeft ondergaan
als den dood.’
Hij kiest den eenvoudigsten weg, de negatie, en wentelt de bewijslast af op den
ander. Deze negatie bewijst niets, zij overreedt slechts, werkt op de
verbeeldingskracht; zij is vol van het venijn der suggestie. Zij overmant den ander,
heeft het verstandelijke in hem arglistig ondermijnd. Hij bedwingt zich niet meer,
vindt niet het eenig afdoende antwoord: ‘bewijs mij van een enkel ding dat het niet
meer voortbestaat na den dood, individueel, hoe dan ook.’ Hij wil zelf bewijzen,
zichzelf overreden, zoo gauw mogelijk
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worden gerustgesteld. Hij grijpt naar het paardenmiddel, het goedkoope theatereffekt.
‘Hoe verklaar je dan,’ antwoord ik, ‘dat in het sterfuur klokken blijven stilstaan,
dat dooden aan afwezigen verschijnen, dat stervenden hun dood dagen vooruit
voelen?’
Seward haalt de schouders op: ‘Wat weten we ten slotte over ons zelf, over latente
machten in ons, over onze werkelijke verhouding tot anderen? Misschien hebben
sommigen fijner zintuigen, sterker gewaarwordingen. Zeer waarschijnlijk zelfs. Wie
weet wat over kort of lang zal blijken? Maar dergelijke dingen moet je niet verwarren
met de principieele vraag die ik je stelde.’
‘Laat het dan terzijde; maar dit eene kun je niet ontkennen: dat niemand buiten
het aannemen van een dergelijk voortleven kan.’
Seward glimlacht: ‘Dat is evenmin een antwoord op de vraag. Het is geen argument,
ten hoogste een bewijs voor onze kleine, zelfzuchtige ijdelheid.’
De strijd wordt heviger, de argumentatie verwarder. Ook Seward laat zich ten
slotte tot omwegen verleiden. Het debat verloopt, zooals in den regel dergelijke
debatten plegen te verloopen, in een brij van dominés-rhetoriek en
‘natuurwetenschappelijke’ atheïsten-gemeenplaatsen. Na een wijle geven we het op,
sluiten een bestand en wenden ons tot andere dingen. Tot de expeditie naar Saloniki,
de landing op Gallipoli en de bezetting van Constantinopel. Seward toont kleeden,
weefsels, wapens, gesneden ivoor afkomstig uit de geplunderde Sultanspaleizen. Ten
slotte de foto's van de massacres in Stamboel. Seward vertelt, hij heeft alles gezien,
de rijen driepootsgalgen in de straten, de gruwelen en de apathie.
Tegen twee uur wil ik gaan. Seward verzoekt me te blijven; tegen zijn aard dringt
hij aan. Terloops dwalen zijn oogen door de rij van open deuren naar het tapijt. Ik
kan een glimlach niet geheel onderdrukken en weer gaan we zitten; Seward had reeds
een spel kaarten gegrepen, hij haalt zijn schouders op: ‘Noem het lafheid, noem het
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wat je wilt. Het brengt ons toch niet verder. En wat doet het ertoe, bovendien?’
We beginnen te spelen; hij zit daar weer met zijn typisch angelsaksische
nonchalance, als was het een avond op zijn club, als speelde men een beetje, gapend,
omdat men vóór elf uur niet goed naar bed kon gaan. Wonderlijk ding, dit menschelijk
hart; terwijl zijn: ‘noem mij een enkel ding...’ me niet loslaat, dwingt tot onafgebroken,
vruchteloos denken.
Het is kil geworden, de grauwe morgen breekt langzaam aan door de bovenlichten.
Ik ga; hij schudt me hartelijk de hand en sluit achter me de deur met een ratelende
ketting. De gaslamp beneden is uit. Door de open deur waait de wind wat zand.
Buiten is de vale, koude ochtend.
F.C. TERBORGH
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Ik en de Saxophonist
De saxophonist heeft een kleine snor
en de saxophonist heeft mooie oogen
- ik heb ook wel eens de meisjes belogen,
maar ik had nooit zoo'n succes als de saxophonist.
Hij liegt met zijn nikkel en hij liegt met zijn oogen,
door hem wordt het meisje wel graag bedrogen
- en ik? - als zij eens alles wist?
Zij wordt verliefd op de saxophonist.
Mijn eerlijke leugens: toch haar ter eere,
ze liggen bij die van de andere heeren.
Snij snij met je nikkel, stomme saxophonist,
snij snij in de oogen dier dansende vrouwen;
ik zit met een vrouw waar ik niet van kan houën
en denk aan het meisje -: mijn meisje, ouwe!
dat mij liefhebben zou, als zij alles eens wist.

MAN ARNET
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De Historische Hagenaar
Het geheime dagboek van Johan Goerée d'Overflacquée uit de jaren 1918 en 1919
is thans eerst in een statig boekdeel herdrukt 1) en gevoegd bij de documenten waar
de komende geschiedschrijvers het beeld van Nederland in het laatste oorlogs- en
het eerste vredesjaar uit zullen opbouwen. Want ik twijfel er niet aan of in deze
aanteekeningen, welke indertijd week in, week uit de eenige oase waren in de
zandwoestijn van middelmatigheid, Haagsche Post geheeten, zullen onze
kindskinderen juist die kleine, alledaagsche details vinden, noodig om aan het
historierelaas levendigheid, geloofwaardigheid en aantrekkingskracht voor de
gemiddelde lezer te geven. En ik hoor de Nederlandsche Gosselin-Lenôtre van de
toekomst al gnuiven van plezier om een van Johan Goerée's kinderachtige grapjes,
waar hij dan achteraf natuurlijk een onbeperkt aantal subtiele toespelingen in ontdekt,
genoeg om tien bladzijden over vol te fantaiseeren.
Stel u voor. Wat een geluk, wij hebben onze Pepys! De man die met een
lachwekkende nauwkeurigheid alles noteert wat niet de moeite van het noteeren
waard is en tòch, later, door de medeplichtigheid der historici, een kapitaal belang
krijgt. Want in allen, die zich voor het verleden interesseeren, schuilt een groote of
kleine Pepys, die met ongekende brutaliteit aan den dag treedt, zoodra er aardige,
gezellige, huiselijke details te verwerken zijn.
Precies zooals de concierge het de heele buurt rondbazuint als de kale meneer van
vier hoog nu eindelijk een nieuwe pet gekocht heeft, is iedere Masson een week lang
gelukkig wanneer hij met een tekst in de hand bewijzen kan dat, midden in de slag
bij Waterloo, een knoop van Napoleons broek gesprongen is.
De retrospectieve roddelaars zullen dus, als de tijden rijp zijn, aan Johan Goerée's
geschriften een goede hebben.
Wie is Johan Goerée? Ik bedoel niet wie is de dagblad-

1) H.P. Leopold's U.M., 's-Gravenhage 1932.
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schrijver die zich achter dit pseudoniem verborgen opgesteld heeft; ik bedoel: hoe
is de figuur, door hem opgeroepen, geschapen. En als tweede vraag doemt op: hoe
komt het dat die figuur zoo boeit en tot een zoo warme genegenheid inspireert?
Johan Goerée is een welgekleede Hagenaar van goeden huize, die nog nimmer op
eenig verschijnsel in de natuur of de maatschappij direct gereageerd heeft en die,
met een consequentie welke het onaantastbaar kenmerk der karaktervastheid is, bij
alles en onder alle omstandigheden vraagt hoe het hóórt! De man dus, die als een
ledepop, heerlijk onbewust van de problemen die de persoonlijkheid stelt, automatisch
- volgens een nauwkeurig becijferd systeem - en langs vooraf getrokken banen,
rondwandelt in een kleine wereld van ficties. Schooltijd, Leidsche jaren, huwelijk
en vaderschap, de ambtelijke staat, de Witte, het pensioen: alles is geregeld. Johan
Goerée heeft de levensreis met Lissone gemaakt, naar een bindend plan, volgens
prijsopgave, fooien inbegrepen.
Nooit is de begeerte om zelf iets te doen, om zèlf iets te bedenken in hem
opgekomen. En als zoo'n excentriciteit ooit zijn bestaan beroerd had, dan zou hij
zich daar met al de zedelijke kracht die in hem leefde - en die is niet voor de poes tegen gekant hebben. Want Johan Goerée houdt niet van aardigheden die buiten het
programma vallen. Men heeft beginselen of men heeft ze niet. Dat wil zeggen een
geacht Hagenaar hééft ze en wie ze niet heeft hoort bij het schorriemorrie.
Al deze beginselen zijn te samen gebracht in een ietwat labiel systeem, dat dienst
moet doen als levensbeschouwing. Men vindt er de leugens van alle landen en alle
tijden, in een speciale en bijzonder aantrekkelijke Haagsch-Hollandsche nuance, in
terug: eerbied, eerbied vóór en eerbied na. Eerbied voor alles wat een voorzichtig
mensch maar met een hoofdletter kan schrijven: het Gezin, het Vaderland (zoowel
het dierbaar plekje grond, als het dagblad), het Leger, de Gehoorzaamheid, de Plicht,
de Pier, de Witte, de Kerk, de Politie, het Fatsoen, het Hu-
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welijk, de Philanthropie, het Kabinet (waaronder zoowel de met zemelen gevulde
poppen op het kussen, als de geperforeerde zitplaats begrepen moet worden), de
Verdraagzaamheid en de Vrijzinnig-Christelijke Volksbond. Johan de Goerée leeft
in een onafgebroken betuiging van eerbied, omdat er géén dekking zooveel zekerheid
biedt. Achter de façade der beminnelijke weldenkendheid kan men zich alles
veroorloven. Bij de Historische Hagenaar, zooals die zich in Johan Goerée
d'Overflacquée in glans en glorie openbaart, bestaat er echter niets achter dan een
door God noch gebod beperkte hebzucht, een verbitterde ijdelheid en verder lucht,
lucht, lucht, een eindeloosheid van lucht.
De mensch, die in zichzelf geen enkele reden tot leven en geen enkele
rechtvaardiging van zijn bestaan vindt, is verplicht om zich vast te klampen aan het
drogbeeld dat hij van zichzelf bij zijn even leege omstanders heeft weten te wekken.
Hij houdt zich staande door een samenweefsel van verdichtsels. En hij is tevreden
over zichzelf, hij acht zichzelf zeer hoog, omdat het hem gelukt is zijn buurman te
laten gelooven, dat hij een rechtschapen, eerlijk, verstandig Vaderlander is. Het
denkbeeld dat er menschen zijn die probeeren om eenig inzicht in zichzelf te krijgen;
die zichzelf beoordeelen, veroordeelen; die lijden om hun tekort, die tot hun dood
toe werken aan hun opbouw is, godlof, nog nimmer bij hem opgekomen. Hij zou ze
voor gek verklaard of zelfmoord gepleegd hebben.
Johan Goerée's behoefte aan de consideratie van zijn bittervrienden, waar hij zijn
zelfrespect op baseert, komt ook weer voort uit dat Eene, het Eene Noodige, dat zijn
gansche doen naar binnen en naar buiten beheerscht, de vraag die het alpha en het
omega van ieder waarachtig Nederlandsch bestaan is: ‘Wat kost het?’
De man die zijn pappenheimers, d.w.z. zijn Amstelveeners en zijn Middelburgers,
zijn Zwollenaren en zijn Reuzerotterdammers het allerbeste kent, Speenhoff heeft
het al gezegd: als een Franschman verliefd is zingt hij; als een Duitscher verliefd is
trekt hij een uniform aan; als
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een Belg verliefd is drinkt hij een glas geuze meer dan gewoonlijk; als een
Nederlander verliefd is vraagt hij: ‘Wat kost het?’
In die drie woorden wordt een gansch nationaal bestaan: verleden, heden en
toekomst, samengevat. Het is een zinspreuk die een volk in zijn geheel en elk individu
afzonderlijk tot in zijn teederste verborgenheden kenmerkt.
Achter de betamelijkheid, de schamele zielsrust, het gevoel voor evenmaat, achter
het bibberige liberalisme van Goerée voelen wij maar één werkelijk diep menschelijk
instinct: de hebzucht.
Waarom Goerée met of zonder Overflacquée mij zoo lief is? Omdat hij zoo
volmaakt als dit nog nooit te voren geschiedde, de sjacherzucht, de schijnheiligheid,
de geniepige lust tot lasteren, de liefde voor holle frazen, de vieze pietlutterigheid,
de familiewaan en de onbekwaamheid om te denken, te voelen en te schrijven, in
het definitieve beeld van de Historische Hagenaar, vertegenwoordigt. En zijn niet
tachtig ten honderd van de zeven millioen Nederlanders, Hagenaars naar verstand
en gemoed?
Wie motieven zoekt voor de afkeer van de vrije geest voor Holland, het land der
onbeperkte onmogelijkheden, en alles wat Hollandsch is, vindt in de gedenkschriften
van Johan Goerée d'Overflacquée een arsenaal vol.
De Nederlanders; gróót in alles waar een volk klein in kan zijn, hebben eindelijk
hun symbolische gestalte, hun Uylenspiegel gevonden en het blijkt een kwast te zijn,
die leeft voor zijn stiekeme gokjes. zijn vage bitterpraatjes en het respect van zijn
kapper. Men heeft altijd de Nationale Held die men verdient.
Dat men op het Plein, en nergens anders, met het gelaat naar de Witte, dat Hart
des Vaderlands, gericht, een grootsch en waarachtig standbeeld van Jhr. Johan Goerée
d'Overflacquée opstelle! Bijdragen te zenden aan den heer S.P. van Oss, Noordeinde
23, 's-Gravenhage. Gironummer 99990.
J. GRESHOFF
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Dr. Dumay verliest...
Negende hoofdstuk
Zalm, kaviaar, sardines, toast, alles in orde. Wacht, sigaretten! En nu de champagne
nog!
Stuk voor stuk liet Dumay zijn aankoopen de revue passeeren. Hij had dit soupertje
niet aan de zorg van juffrouw Van der Wall willen overlaten; hij had haar uitgestuurd
en was beladen met pakjes thuisgekomen; zelfs aan bloemen had hij gedacht. De
kamer bezweek er bijna onder; op de boekenkasten, in den glazen bol op het bureau,
op het rooktafeltje stonden bloemen, waarvan de zware geuren hem telkens
bevreemdden, als hij de deur opende; hij had geen sigaar gerookt en in zijn eigen
omgeving gezeten als een logé, met een spichtige damessigaret tusschen de lippen.
Voorzichtig zette hij de flesch champagne tusschen de schaaltjes en maakte
schemerlicht. Het was warm; door de ramen kwamen de straatgeluiden naar binnen
huppelen. Zij waren dezelfde gebleven, maar zij sprongen in een verkleede kamer,
die lag te wachten op een gebeurtenis, een buitenissigheid. Het is goed, dat zij nu
hier komt, dacht Dumay. Ik zou bijna zoo ver zijn gekomen, dat ik geen vreemde
meer op mijn kamer zou kunnen ontvangen, zonder partij te kiezen vóór mijn kamer
tégen die vreemde. Wàt dacht ik: een vreemde? Of dacht ik ook...? Neen, dat niet.
Haar eerste avond hier zal een feest voor haar zijn; zij moet haar toekomstig huis de
eerste maal zien als een feestelijk, ongewoon iets, niet als een normaal bovenhuis.
Straks zullen wij samen champagne drinken, en het zal het begin zijn van een nieuw
leven.
Hij streek over den donkeren buik van de zware flesch, nam de beide elegante
glazen op en stootte ze zachtjes tegen elkaar aan, zoodat ze dartel rinkelden. Peinzend
bleef hij met de glazen bij de tafel staan, alsof hij ze nog
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eens wilde laten rinkelen; maar hij vergat ze... Ik stond in den tuin van mijn vader,
tusschen de bloemen; op de ijzeren tafel waren glazen vol roode limonade. Het was
prachtig zomerweer, ik zat in de hoogste klasse van het gymnasium. Aan den anderen
kant van de tafel stond oom Jacobus, al met grijze haren. Oom Jacobus staat daar
dan en heeft een glas limonade in de hand en vraagt:
‘Ben je al wel eens verliefd geweest, Victor?’
‘Jawel, oom!’
‘Flink zoo. Het is nù je goede tijd, jongen, denk daaraan! Voor mij is de tijd van
liefdesbrieven allang voorbij!’
Hij zegt het en hij glimlacht blijmoedig; hij schijnt niet ongelukkig te zijn,
integendeel! Wonderlijk, dat hij van zooiets heerlijks afstand gedaan heeft en toch
gelukkig is! Moet het niet afschuwelijk zijn, verder te leven als oom Jacobus, die
getrouwd is met tante Greet zonder haar liefdesbrieven te kunnen schrijven? Wat
doet hij dan nog met die vrouw? Waarom knikt hij haar nog toe? Waarom gaat hij
niet weg, overal liever heen dan naar het dikke mensch, dat zijn vrouw is, en dat om
een liefdesbrief van haar man alleen maar zou kunnen lachen? Is het niet jammerlijk,
dat het heele leven op zulke ellende uitloopt? Dat zal mij niet overkomen, nooit!
Wonderlijk scherp was het beeld in Dumay's herinnering opgedoken; vooral de
minachting, die hij toen voor oom Jacobus gekoesterd had, en de angst, dat het hem
zelf ook eens zou vergaan, proefde hij eensklaps weer als een zuren smaak. Hij leefde
weer in dien tuin, in een afzonderlijk oogenblik, als een bezinksel overgebleven uit
millioenen vergeten oogenblikken; hij zag een seringestruik, een geharkt grintpaadje,
daarachter trillende populieren en groote, gebalde wolken over een glooiend land
trekkend, tergend langzaam van vorm veranderend; alles bijeengehouden door een
paar woorden: ‘Voor mij is de tijd van liefdesbrieven allang voorbij!’ Voorbij... De
sering is gerooid, oom Jacobus begint kindsch te worden. Eén adem, en alles is
voorbij. Christus verschijnt op de wolken, in een vliegend onweer, en roept mij toe:
‘Je
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hebt je vergist, Dumay, alles gaat, zooals het in den bijbel staat, het groote Einde
nadert, je moet je verantwoorden voor den rechter, voor den almachtigen God!’ En
ik doodsbenauwd, op de knieën: ‘Vergeving, Heer, dan ben ik verkeerd ingelicht;
maar ik heb me met de beste bedoelingen vergist, ze hebben het me aangepraat met
hun wetenschap en hun grapjes over het hiernamaals; al mijn blasphemieën waren
eerlijk gemeend, omdat uw dienaren zoo raar met de waarheid omsprongen, meende
ik er goed aan te doen ook van die waarheid maar niets meer te gelooven. Zonder
bewijzen handelen leek mij altijd lofwaardig; nu het anders blijkt te zijn, soit, maar
verwerp niet de eerlijkheid van iemand die het eerlijk zonder u meende te kunnen
stellen.’ Zou dit dilemma ontvankelijk worden verklaard? zou...
Een snerpend belletje sneed door Dumay's droomerijen heen. Karin!
Uit den koers geslagen door het verloop van zijn geredeneer zette hij de
champagneglazen op een verkeerde plaats en haastte zich naar de trap, om de deur
open te trekken. Een oogenblik later, en Karin stond beneden. Tusschen hen waren
nog vijf en veertig treden van een trap. Hij hoorde haar van beneden vroolijk roepen:
‘Daaaag!’
Plotseling kwam het Dumay voor, of de tijd even door een onbekende macht werd
stilgezet. Na het ‘daaaag’ gaapte een onafzienbare leegte, die geen enkele richting
had. Er lagen duidelijk vele treden van een welbekende trap aan zijn voeten. Er kwam
een meisje met een lachend gezicht naar boven. Maar zijn gedachten antwoordden
daar niet op; zij antwoordden op heel andere dingen, met één stel woorden:
‘Het Laatste Oordeel. Het Laatste Oordeel!’
Vijf en veertig treden. Zij mag niet boven komen, zij hoort hier niet. Gesteld, zij
is op de laatste trede; ik grijp haar bij de keel en duw haar terug, zoodat zij achterover
slaat en...
Hij zag Karin lachend de trap op komen. Waarom lacht

Forum. Jaargang 2

380
ze, tegen mij, die haar verfoei?... Trap, trap, trap... Het is mìjn trap, je hebt hier niets
te maken... trap, trap, trap... blijf waar je bent, laat me eerst nadenken, doordenken,
nadenken, doordenken... trap, trap, trap... zet alles stil, tot ik weet, hoe of wat;
remmen!... trap, trap, trap... ik heb alles verkeerd gedaan, ik heb gezondigd... trap,
trap, trap... en zij làcht, tegen mij, mij, mij!... trap, trap, trap, trap...
Karin was boven. Zij stak Dumay haar lippen toe.
‘O foei jongen, wat woon jij hoog! Maar nu ben ik er toch eindelijk...’
Zij kroop in zijn armen, praatte in zijn oor.
‘... en nu ik er ben, raak je me niet weer kwijt, nu krijg je me nooit meer weg!
Hoor je? Nooit meer!’
Met geweld trachtte Dumay zijn gedachten terug te schroeven; maar zijn handen,
die wanhopig begonnen te liefkoozen, waren van hout.
‘Ben je blij, Vic, dat ik er ben? Of heb je er al spijt van? Zeg, heb je er spijt van?’
Coquet trok zij hem aan zijn neus. Hij grijnsde:
‘Ik ben geweldig blij, dat je er eindelijk bent...’
Het klonk hem als een erbarmelijke tooneelphrase, maar hij zag, dat zij niets
merkte. IJverig begon hij haar hoed en mantel af te nemen; beweging, gebaren, dat
brengt afleiding! Toen schoof hij haar zijn kamer binnen en sloot de deur achter zich.
‘Dit is nu mijn kamer,’ zei hij neutraal.
Zij bleef bij de deur staan en keek verrukt rond. Hij nam haar waar, terwijl zij haar
oogen over de meubels, het soupertje, de diepe boekenkasten liet dwalen. De obsessie
van de trap was uit zijn gedachten verdwenen en had plaats gemaakt voor een
roekelooze onverschilligheid. Het zal wel overgaan, zei hij bij zichzelf. Ik heb niet
voldoende rekening gehouden met mijn gehechtheid aan mijn oude leven, aan mijn
kamer. Het zal overgaan, het moet overgaan. Het is de confrontatie, die dit
veroorzaakt, het oude naast het nieuwe leven. Het moet even wennen...
Karin liep langs de boekenkasten.
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‘Wat moet jij knap zijn!’ zei zij bewonderend. ‘Zeg, heb je dat heusch allemaal
gelezen?’
‘Alles niet, dat zou onmogelijk zijn. Wel veel.’
‘Zijn er ook romans bij?’
‘Ook wel...’
‘Mag ik die lezen, als ik voorgoed bij je ben... ja?’
‘Ja natuurlijk. Zooveel als je wilt.’
‘Ik dacht, dat jij geen romans zou hebben, alleen maar studieboeken en zoo. Jasses,
wat een gekke taal! Wat is dat?’
Zij had een oude editie van Livius van de plank genomen, één van Dumay's dure
exemplaren.
‘Dat is latijn.’
‘O! Het lijkt een beetje op Fransch, is het niet? Bij ons op kantoor gaan veel
Fransche brieven uit.’
Nonchalant bladerde zij in het boek en zette het op zijn kop weer in de kast.
‘En luister eens, Vic: vanmorgen heb ik op kantoor opgezegd! Gezichten, dat ze
trokken, toen ze hoorden, dat ik ging trouwen! En 's middags hadden ze bloemen bij
mijn machine gezet. En de chef heeft gevraagd, of ik al gauw plannen had en of het
allemaal niet erg gehaast was! Stel je voor, waar bemoeit hij zich mee! En toen ik
zei, dat ik binnen twee maanden getrouwd zou zijn, toen zei hij, verbeeld je, zoo'n
halve gare: “Dan moet u oppassen, dat u ook niet in twee maanden gescheiden bent!”
Alles durft die zeggen; hij wou ook altijd zoenen, maar ik ben vies van hem. O Vicje,
denk eens even, nog twee maanden!’
Met kleine danspassen was zij de kamer doorgegaan.
‘Je woont hier fijn, hoor! Wat een prachtig kleed! Is dat Perzisch? Waar heb je
dat gekocht? Zeg, je hebt geen gramophoon, hè?’
‘Nee.’
‘Maar die koopen we toch, als we getrouwd zijn? Ja, toe, die koopen we. Of we
nemen een radio, dat is ook leuk. O, wat een zalige dingen heb je daar! Kaviaar! En
zalm! Denk eens aan, Vic, nog... twee... maanden!’
Dumay peuterde aan de champagneflesch met onzekere
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handen; het leek hem belachelijk, de kurk tegen den zolder te laten knallen. Telkens
dacht hij hardnekkig: ik moet dien Livius recht gaan zetten. Eindelijk gaf het
ijzerdraadje mee; de kurk rees en knalde tegen het plafond; feestelijk droop het
schuim langs den donkeren buik. Feest! Een nieuw leven!
Hij schonk de glazen vol en wrong zijn gezicht tot een lach. Het moet wennen,
het moet wennen! Brutaal en onverschillig trok hij Karin op zijn schoot, zoodat de
champagne over haar kin en in haar hals liep. Haar gegichel luchtte hem op; hij
schonk haar glas weer bij en dronk het zijne in één slok leeg.
‘Proost, meid!’
Zorgvuldig vermeed hij het, naar den omgekeerden Livius te kijken. Hij voerde
Karin kaviaar en champagne en hoopte, dat zij gauw dronken zou worden. Soms
maakte de herinnering aan de verteederde atmosfeer, waarin hij dit souper had
klaargezet, hem even misselijk; soms schoven de gedachten van de trap onverhoeds
tusschen zijn onverschilligheid door; maar hij gunde hun geen tijd om door te malen.
Liefhebben moet wennen, als het niet anders mogelijk is, door drank; als weerstanden
onderschat zijn, moeten ze met geweld uit den weg worden geruimd. Zoo redeneerde
hij nog wat met zichzelf, tusschen champagne en zoenen door; ten slotte begon hij
het ook te gelooven. Hij werd weer teeder, voorzichtig, ernstig, wiegde Karin heen
en weer als een baby. Zij zat doezelig op zijn schoot en neuriede:
‘Scheepje varen, over de baren... Zakdoekje leggen, niemand zeggen...’
En plotseling, dicht tegen hem aan:
‘Als we getrouwd zijn, dan zitten we 's avonds altijd alleen gezellig bij elkaar, niet
Vic?... En dan mag er niemand bij komen, niemand mag er zijn dan wij tweetjes,
hè?’
Hij antwoordde niet. Een afschuwelijke, klamme angst trok langzaam over zijn
rug naar boven en vlijde zich als een vette schaduw op zijn soezerige teederheid.
‘Hè Vic? Niemand anders dan wij tweetjes, hè? Toe,
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zeg het nou ook eens: niemand anders dan wij tweetjes...’
Tweetjes. Tweetjes. Tweetjes. O heerejezus: met zijn tweetjes!... Zwaar en donker
sloot zich de sponzige inktvisch om zijn oogen, zijn ooren, zijn hersens; zijn handen
lagen dood op Karin's lichaam, zijn blik rustte dood op haar hals; alles aan hem was
dood, behalve de zwarte angst, die regelmatig heen en weer golfde.
‘Toe, zeg het nou ook eens,’ zanikte Karin door. Zij kleefde tegen hem aan en trok
plagend zijn das uit zijn vest.
Wanhopig scharrelde hij naar een antwoord, naar een uitvlucht. Toen schoot hem
iets te binnen; het flitste hem tegemoet, dwars door de dikke, golvende angstlaag:
een reddende lichtstraal.
‘Luister eens,’ zei hij schor. Hij schrok van zijn eigen stem en moest even ophouden
om zijn zelfbeheersching te herkrijgen.
‘Wat is er?’
‘Karin, zou je... een kind van me willen hebben?’
Verbijsterd, met half open mond, staarde zij hem aan.
‘Een... kind?’
‘Ja, een kind.’
Zij schudde beslist het hoofd.
‘Nee, ik wil geen kind... ten minste nu niet, de eerste jaren niet. Zoo'n klein wurm,
wat zou ik er mee moeten beginnen? Ik ben nog pas negentien, ik wil eerst wat van
het leven hebben, hoor! Later, dat is wat anders natuurlijk, maar nou nog niet, nee,
jasses...’
Pruilend gaf zij hem een zoen.
‘Waarom vraag je me dat? Niks lief van je. Jullie mannen kunt er gemakkelijk
over praten, jullie hebt er de last niet van. En ik heb genoeg aan jou, hoor, ik wil
alleen met jou zijn. We zullen zóó gelukkig zijn met ons tweetjes, dat geloof je toch
ook, hè Vic?’
Tweetjes, tweetjes...
Onverbiddelijk had zich de zwarte laag weer om Dumay gesloten. De druk was
zoo zwaar, dat hij niet kon blijven zitten. Hij ging naar de kast, waarin zijn spiri-
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tualiën geborgen waren, schonk zich een glas whisky in en dronk het in eenen leeg.
Onder het schenken al voelde hij den angst plotseling verdunnen; alles leek hem
weer gewoon en aanvaardbaar. Belachelijk, dacht hij; daareven, een minuut geleden,
was ik wanhopig, en nu... Moraal: het moet wennen; ik moet nog leeren zotte vragen
voor me te houden.
Hij nam Karin's hoofd tusschen zijn handen:
‘Je vindt me zeker erg dwaas, is het niet? Wil je een beetje geduld met me hebben?
Ik ben lang... alleen geweest, begrijp je.’
Toen hij, een uur later, Karin naar huis wilde brengen, kwam juffrouw Van der
Wall juist de trap op. Hij wilde Karin aan haar voorstellen; maar zij ging hem met
korten groet voorbij zonder op Karin te letten en verdween in haar kamer.
Karin had een kleur gekregen.
‘Je moet het haar maar niet kwalijk nemen,’ zei Dumay, toen zij buiten waren.
‘Zij doet wel meer een beetje zonderling.’ Hij wenschte juffrouw Van der Wall naar
de maan en verpraatte zijn laatste restje beklemming.
Toen hij, weer thuisgekomen, naar bed wilde gaan, meende hij nog iets vergeten
te hebben, maar hij kon niets bepaalds bedenken; het bleef hem hinderen, terwijl bij
zich uitkleedde. Piekerend liep hij in pyama nog even zijn kamer binnen en zag rond.
Ah, wacht!
Met een gevoel van verlichting zette hij den Livius recht.
Er werd geklopt.
‘Daar is een dame voor u, die u wil spreken.’
‘Een dame? Heeft ze haar naam gezegd?’
‘Ja. Juffrouw Van der Wall, geloof ik.’
Voor Marie nog van haar verbazing bekomen was, stond juffrouw Van der Wall
al in de kamer. Haar gezicht was wat opgezet, zij hijgde van het trappen klimmen.
‘Neemt u me niet kwalijk, dat ik u lastig kom vallen,
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juffrouw, maar... het is een dringende zaak... ik moet u spreken...’
Zij frommelde zenuwachtig aan den riem van haar versleten zwartleeren taschje,
alsof zij plotseling de reden van haar komst vergeten was. Marie gaf haar een stoel.
Zij had een vaag besef van onraad.
‘Waar kan ik u mee van dienst zijn?’ vroeg zij vriendelijk. Haar hart klopte onrustig.
Juffrouw Van der Wall bleef zwijgend aan haar taschje draaien. Haar oogen
zwierven gejaagd van Marie naar haar handen en van haar handen naar Marie terug.
Plotseling begon zij:
‘Ik kom niet voor mezelf, dat begrijpt u wel... ik kom...’
Weer zweeg zij, terwijl haar oogen zich extatisch op Marie richtten. Zonder
overgang barstte zij uit:
‘U is de eenige, die hem kunt redden, juffrouw! Daarom ben ik naar u toegegaan,
naar u zal hij luisteren. Hij is op het verkeerde pad, maar hij weet het niet, hij wordt
bedrogen, zij verleidt hem. Als u hem in den steek laat, is hij verloren.’
Marie had, overrompeld, geluisterd naar de vrouw, die tegenover haar zat op de
punt van een stoel; eigenlijk zag zij alleen de oogen, hongerig en dweepend tegelijk,
die aan het verwelkte gezicht iets onbeschrijfelijk tweederangs gaven, alsof het voor
deze gelegenheidsoogen niet ter zake deed. Die oogen klampten zich bijna vijandig
aan haar vast, om haar mee te sleuren en op te eischen. Er is iets met Victor, dacht
zij; maar ik moet bedaard blijven, ijzig bedaard; ik wil in geen geval met juffrouw
Van der Wall complotteeren.
‘Is er iets gebeurd met mijnheer Dumay?’ vroeg zij kalm; maar zelfs deze nuchtere
vraag leek haar al een complot.
De oogen tegenover haar veranderden; zij keken verbluft.
‘Gebeurd?’ hoorde zij juffrouw Van der Wall vragen. ‘U weet toch, dat mijnheer
wil gaan trouwen... binnen twee maanden al?’
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‘Wàt zegt u?’
De vraag was haar ontschoten, eer zij zich had kunnen bedwingen en
onverschilligheid veinzen; zij wist, dat zij bleek geworden was en zich aan juffrouw
Van der Wall verraden had. Een eindelooze vlakte strekte zich voor haar uit, dwars
door de dingen in de kamer heen, die wegweken naar den horizon. Zij beet zich op
de lippen en trok met haar vinger lijnen over het tafelkleed.
Juffrouw Van der Wall had toegegrepen:
‘Wist u het niet? Mijnheer gaat binnen twee maanden trouwen, met een meisje
van negentien jaar... Ze heeft hem ingepalmd, ziet u, ingepalmd... maar ik weet er
meer van, ik weet wat voor soort het is, juffrouw... Zulk soort vrouwen, daar loopen
de beste mannen in... omdat ze zich laten verleiden door trucjes, door gemeene trucjes.
Maar ik ben er achter, ik weet er meer van.’
Zij begon schel te lachen, alsof zij een aardigheid had gezegd.
Marie had zich hersteld.
‘Mag ik hooren, wat ik eigenlijk met dat alles te maken heb?’ vroeg zij koel en
uit de hoogte. Niet complotteeren! bonsde het in haar.
Het lachen had plotseling opgehouden. Juffrouw Van der Wall schoof met haar
stoel iets naar voren, naar Marie toe; haar stem ging over in een schel, extatisch
gefluister, haar oogen schitterden, haar handen speelden krampachtig met den riem
van het versleten taschje.
‘U kunt hem redden, u is de eenige, die hem redden kunt... Denk eens aan, juffrouw,
een menschenziel, die verloren gaat, die ù kunt redden, en niemand anders! Naar mij
zou hij niet luisteren, hij zou om mij lachen; maar als u naar hem toegaat en hem
vertelt, wat ìk weet, dan zal hij luisteren, dan moèt hij luisteren... dan zal hij misschien
weer ziende worden. Het kwade zal van hem afvallen... Is dat geen mooie roeping,
juffrouw?’
Roerloos liet Marie de fluisterstem over zich gaan; zij zag alleen de hongerige
dweepoogen, vlak voor haar onder den leelijken hoed.
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‘Ik zal u alles vertellen, wat ik weet, want u moet het ook weten. Ik heb het direct
van mijn zuster; die kent haar van dichtbij, de slang... ja, juffrouw, een slang, ik mag
het gerust zeggen, want als een slang gedraagt ze zich. Ze is verloofd geweest met
den zoon van mijn zuster, die getrouwd is met Wijsenbeek. Een keurige jongen,
Lucas heet hij; er is nooit zóóveel op hem te zeggen geweest. Wat doet ze? Ik heb
het van mijn zuster zelf, juffrouw, het is geen laster... ze houdt hem aan het lijntje,
zal ik maar zeggen, ze laat zich door mijn neef tracteeren, en zoo; maar als hij over
trouwen begint, draait ze er omheen. Nou moet u weten, hoe dat zit. Mijn zwager
heeft een keurige zaak in waschtafels en zulke artikelen... werkelijk een keurige zaak,
maar er zijn moeilijkheden geweest, de zaak ging de laatste maanden niet best, er is
veel geld verloren. Verbeeld u, dat heeft zij geweten; ze was Zondags dikwijls bij
mijn zwager aan huis en er wordt dan veel over de zaak gesproken. Ze heeft alles
geweten, alles uitgehoord. Wat doet ze? Mijn neef, Lucas, wil eindelijk eens vastigheid
hebben, want lang verloofd zijn, daar had hij het niet op, dat begrijpt u ook wel,
juffrouw... Ik zal u vertellen, hij is rechtuit, hij vraagt haar recht in haar gezicht,
wanneer ze met hem wil trouwen. En zij? De heele dag, zeg ik u, de heele dag heeft
ze nog bij mijn zwager en mijn zuster gezeten, alsof alles in orde is... en 's avonds
zegt ze tegen mijn neef, met een lief lachje, de slang, dat ze hem bedankt, dat hij
gaan kan, dat ze hem niet meer lust!’
De stem werd luider, klonk telkens heesch.
‘Zoo heeft ze dat allemaal uitgerekend, juffrouw! En dat is nog het ergste niet.
Mijn neef heeft haar toen flink gezegd, wat hij ervan dacht... dat was niet meer dan
zijn goed recht, zou ik zeggen. Maar wat doet zij? U zult het niet gelooven, en toch
is het zoo: ze spuugt hem in zijn gezicht, dat wijf, ze spuugt hem, midden op straat,
waar de menschen bij zijn, in zijn gezicht!... Dat heeft ze gedaan, juffrouw, zoo waar
als ik hier sta, ik zal er niet om liegen, u kunt het mijn zuster vragen.’
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Juffrouw Van der Wall schoof haar stoel weer iets naar voren, zoodat haar knieën
die van Marie raakten. Zij begon weer ongemotiveerd te lachen.
‘En weet u, toen mijnheer mij zei, dat hij ging trouwen met juffrouw Laurens, toen
heb ik eerst nog gedacht, dat ik me vergiste... of dat ik een ander voorhad. Maar
gisteravond is ze voor het eerst op mijnheer zijn kamer geweest, en toen... ik had
haar een paar maal getroffen bij mijn zuster, moet u weten... toen heb ik gezien, dat
zij het was, en niemand anders. Nog geen week geleden is het, dat ze Lucas de bons
heeft gegeven! Ik heb gedaan, of ze lucht was; maar zooveel heb ik ook nog gezien,
dat ze een kleur kreeg. Hoe is het mogelijk, vraagt een mensch zich af, dat zij zoo
iemand als mijnheer is, met haar streken inpakken kan; en toch is het zoo, ik zweer
het u, en als er niets gebeurt, is zij in twee maanden met hem getrouwd. Dan heeft
ze eindelijk haar zin.... zij, met haar streken, met haar gedraai en haar luchtjes.’
Moet ik niet opstaan en haar de deur wijzen, dacht Marie; moet ik dat gepraat nog
langer aanhooren? Maar zij stond niet op; zij liet den woordenvloed van juffrouw
Van der Wall over zich heen gaan; en al trachtte zij zich te verzetten, haar gedachten
vingen ieder woord gretig op, zetten hun tocht voort, lieten dwaze beelden achter.
Slang, wijf, spugen... Zij zag Dumay in de armen van een lange vrouw met koperrood
haar in een groene japon; zij zag den triomfantelijken glimlach van die vrouw over
haar slachtoffer, zij zag haar verachtelijk opstaan van een divan en giftig spuwen in
de richting van een bleek hoofd met verwarde haren. Tevergeefs verweerde zij zich
tegen de suggestie van de heesche fluisterstem, die soms oversloeg in zinneloos
lachen; zij kon niet anders dan roerloos verder luisteren naar het verwelkte gezicht,
in de koortsige oogen kijken. In de halve schemering van de kamer scheen juffrouw
Van der Wall een kleine, gebogen demon, die een spookachtig refrein herhaalde.
‘U moet hem redden, juffrouw... als u hem niet redt, is hij verloren. Gaat u naar
hem toe en zegt u hem, wat
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u van mij gehoord hebt, wat u weet van dat wijf... Met mij spot hij toch maar, ik ben
niets voor hem, van mij neemt hij niets aan, gaat u naar hem toe.’
De duisternis groeide. Het refrein ging voort, heftiger:
‘Ik bezweer u, juffrouw, hij loopt het verderf tegemoet, met open oogen. Hij is
door het kwade bevangen, het zal van hem afvallen, als u met hem spreekt.’
Marie sprong op en draaide het licht aan; de situatie kwam haar eensklaps zoo
weerzinwekkend voor, dat zij de duisternis niet langer kon verdragen. De pathetische
stem stokte. Juffrouw Van der Wall scheen onder het onverwachte lichtbad ineen te
schrompelen; er was plotseling niets meer van haar over dan een menschje in een
slechtzittenden mantel, met zenuwachtige handen, die aan het riempje van een tasch
frommelden. Zij leek op een oordeel te wachten; op haar wangen teekenden zich
twee scherpe roode vlekken af.
Mijn medeminnares in den heere Dumay: de spottende definitie schoot door Marie's
hoofd, met den bitteren bijsmaak van galgenhumor. Belachelijk creatuur, theatrale
leugenaarster. Het volgend oogenblik kon zij alleen nog medelijden voelen; haar
spot smolt weg, toen zij juffrouw Van der Wall, beverig en hulpeloos, uit haar rol
geslagen door het lamplicht, van haar stoel zag opstaan en een paar dikke tranen
wegvegen. Zij vergat haar eigen gedachten voor de misère van het nietige wezen in
haar kamer. Spontaan nam zij de hand van juffrouw Van der Wall in de hare.
‘Ik zal zien, wat ik doen kan,’ zei zij vriendelijk. ‘Ik weet natuurlijk niet... òf ik
iets doen kan...’
Juffrouw Van der Wall snikte; zij trachtte nog iets te zeggen, maar kon niets
uitbrengen. Voorzichtig leidde Marie haar tot onder aan de trap en liet haar uit.
‘Ik beloof u, dat ik erover denken zal of ik iets kan doen,’ zei zij nog eens.
Door het raam van haar kamer zag zij juffrouw Van der Wall in de al half duistere
straat verdwijnen. Wat moet zij die vrouw haten, dacht zij, slap tegen het raamkozijn
leunend, dat zij naar mij toegekomen is, naar mij,
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die zij altijd gehaat heeft. Mijn God: en dat zijn nu wij vrouwen! Wij: juffrouw Van
der Wall, die andere, en ik, ja, ik ook! Ik kan mij niet uitzonderen, ik wìl mij niet
eens uitzonderen. ‘Alle normale vrouwen willen trouwen, en als ze niet trouwen,
worden ze hysterisch.’ George's verbitterde uitspraak kwam haar weer voor den
geest; zij hoorde weer zijn geladen stem, zij zag zijn verzekerd en teleurgesteld
gezicht, en één voor één liet zij de vrouwen, die zij gekend had, aan zich
voorbijtrekken, met hun liefden en hun vijandschappen, met hun
vroomheidsbevliegingen en hun stroovuur-passies voor academische studie of
ziekenverpleging; de vrouwen, onherkenbaar dik en tevreden geworden na een jaar
huwelijk met een willekeurigen man; en de vrije vrouwen, de schrijvende en de
verzuurde, en de actrices, en de compromis-vrouwen... Heeft hij dan toch gelijk, die
domme George, moet onze erfzonde dan werkelijk zoo en niet anders heeten: hysterie?
En ontkomt mìjn soort alleen langer aan dat woord door zich ‘gevoelig’ te laten
noemen? Moet ik er misschien trotsch op zijn, dat ik weinig vriendinnen heb gehad,
en dan alleen nog in het voorbijgaan? Is onze eenige troost dan werkelijk, dat de
meeste mannen zoo dom en ijdel zijn en onze hysterie in bepaalde gevallen ernstig
opvatten? Wat willen wij toch met die ernst, waarom verheerlijken wij onze tranen,
terwijl wij de tranen van juffrouw Van der Wall belachelijk vinden? Zou het niet
kunnen zijn, dat wij de ernst... moeten afschaffen? Wat een vragen, wat een vragen;
en ik weet er geen antwoord op...
Heel langzaam vloeide alles uiteen om het absurde beeld door te laten van een
lange vrouw met koperrood haar, in een groene avondjapon, gebogen over een
weerloos slachtoffer, dat Lucas heette... of Victor Dumay.

Tiende hoofdstuk
De afdeelingschef ging hen voor in de lift, en beval Karin voorzichtigheid aan met
de drukke hoffelijkheid, waarvoor hij misschien een examen had afgelegd.
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Wat gaan we nu weer voor zotheden beginnen, peinsde Dumay, terwijl ook de lift
beschaafd gonzend naar boven ging; dit had toch best nog kunnen wachten, meubels
zijn in één dag gekocht... Duidelijk wist hij, dat hij dit overwoog, en dat het een
verstandige overweging was; maar het wijzigde niets aan zijn opzet, met Karin
meubels te gaan koopen ter aanvulling van zijn vrijgezelleninrichting. Hij leefde nu
al dagen zoo, sedert dien eersten avond met haar op zijn kamer: volkomen roekeloos
omgaand met woorden, die verstandige bedenkingen inhielden, hardnekkig
terugstarend op den nacht, waarin hij besloten had, Karin te trouwen. Telkens had
hij dat besluit vergeleken met de afschuwelijke gewaarwording boven aan de trap;
telkens ook was de angst teruggekeerd, die hem soms onder het lesgeven, midden
in een zin, liet leegloopen, zoodat de jongens hem verbaasd aanzagen. Maar één
beweging was altijd in staat geweest zijn verwarring weer te doen verdwijnen; hij
vertaalde een passage voor, sloeg een bladzijde om... en dezelfde feiten lagen om
hem heen, in dezelfde verhoudingen, maar zonder den angst! De feiten gaven hem
dan luchthartige wenken, terwijl zij hem een oogenblik geleden ondraaglijk waren
voorgekomen: zie je wel, we zijn niet zoo kwaad, je hoeft ons niet te overschatten,
je moet je niet door de eerste de beste ervaring laten afschrikken van iets, waarover
je zonder weekheid hebt nagedacht, waarvan je nuchter het voor en tegen hebt
overwogen. Kom kom, jonge man, er zijn ergere dingen, hongersnooden,
werkstakingen, oorlogen; over dit probleempje hoef je waarachtig niet zoo lang te
tobben! Je wilde een vrouw zonder cultureele aanstellerij, een vrouw, die niets anders
dan vrouw voor je zou zijn; welnu, je hebt haar, en ze doet ook niets anders dan wat
je van haar hebt verwacht. Nu terugkrabbelen, omdat het je niet dadelijk heelemaal
ligt, zou gekkenwerk zijn, zou de ergste concessie beteekenen aan datgene, wat je
juist achter je gelaten hebt: je zoogenaamd intellectueele uitzonderingspositie. Zoo
spraken de feiten of sprak hij zichzelf toe; de roekeloosheid toonde hem alles als
verblindend eenvoudig,
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toonde hem aan zichzelf als een mensch, die met een onwillig verleden worstelde,
maakte hem 's avonds, bij Karin, tot een teeder minnaar, die zich onverschilligheid
kon opleggen als een voorloopige kuur.
In zijn roekelooze buien had hij haar alles toegegeven. Zij hadden verlovingsringen
gekocht; zijn collega's hadden den morgen daarop al blikken van verstandhouding
gewisseld en de Lat had zich zelfs een dubbelzinnige vraag veroorloofd, waarop hij
dubbelzinnig had geantwoord; den volgenden dag had hij openhartig moeten zijn.
Hij had zich, twee dagen later, aan een oom en tante van Karin laten kijken; mevrouw
Laurens had uitgehaald met het eten, hij had gehoorzaam ‘tante Nelly’ gezegd,
waarom ieder toen weer had gelachen, hij had aan den oom voorvallen uit zijn
studententijd verteld en gemerkt, dat hij nu bijna een neef had, die meester in de
rechten was en aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken; zij hadden een
gelardeerden kalkoen gegeten, Karin had hem onder het dessert op zijn neus gezoend,
en zelfs de grootste beproeving, een toast van den oom met toespelingen, had hij
geduldig doorstaan; geestdrift betoonen voor een zilveren botermesje, dat uit de lucht
was komen vallen, was toen nog maar een kleinigheid geweest. Een kleine kibbelarij
over het geloof had hij tot ieders genoegen opgelost door het ontologisch bewijs voor
het bestaan van God te mengen met een beeld van twee weegschalen; een ernstiger
twist over familieaangelegenheden had hij voorkomen door een afleidende grap, die
het gezelschap verwarde en vervolgens kalmeerde; tante Nelly had hij gevleid door
in haar menschenkennis te gelooven. Het was hem alles zoo gemakkelijk afgegaan,
dat hij zelfs pleizier had gekregen in de vlotte wijze, waarop hij met dit soort
menschen kon omspringen; hij wist vooruit, wat zij zeggen zouden in bepaalde
gevallen, en trachtte die gezegden uit te lokken, zoodat zij hem joviaal en gezellig
vonden. Zoo natuurlijk was hem deze omgeving voorgekomen, dat hij volkomen
haar verband met zijn huwelijk had vergeten; onder de sigaar was hem dat toen weer
te binnen geschoten en hij
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had een angstaanval moeten bedwingen met een glas cognac; maar weer was die
angst teruggeweken achter de feiten, nog voor hij de warmte van de cognac door
zich heen voelde stroomen. Werkelijk, het went al, had hij gedacht...
Zij verlieten de lift. De heer van de meubels liet hen druk hoffelijk voorgaan: een
oerwoud van modelkamers lag voor hen.
‘U had eerst naar een buffet willen zien, meen ik?’ vroeg de heer van de meubels
voorkomend.
Zij zagen buffetten, lichte en donkere, in alle denkbare afmetingen; sommigen
leken op pantserkruisers, anderen hadden oogen, waarmee zij in de stijve modelkamers
spionneerden. Er waren ouderwetsche buffetten en moderne buffetten; de laatste
waren meestal even smakeloos als de eerste, maar zij hadden strenge, eenvoudige
lijnen. Karin wilde een modern buffet. Dumay liet zich gewillig meesleepen; eenmaal
zag hij een donker buffet, dat hem beviel, maar het bleek, hoewel het eenvoudige
lijnen had, niet modern te zijn. Eindelijk stond Karin verrukt stil voor een soort
notenhouten badkuip, met felgeel ingelegd.
‘Dat vind ik prachtig,’ zei zij geestdriftig.
Dumay schrok.
‘Dat kreng?’ liet hij zich ontvallen.
Karin werd verlegen. De heer van de meubels keek discreet voor zich en prevelde
iets van: ‘Toch werkelijk heel modern, en niet ordinair ook.’ Zij liepen wat schutterig
verder, huiverig geworden voor al te duidelijke uitspraken; na veel gezoek ontdekten
zij iets, dat zij geen van beiden mooi of leelijk vonden. Na elkaar voorzichtig
gemonsterd te hebben, zeiden zij tegen elkaar, dat het een bijzonder mooi buffet was
en kochten het.
De tocht ging voort; zij dwaalden door slaapkamers, zagen zichzelf en den
begeleidenden heer in ontelbare toiletspiegels, wipten op matrassen en luisterden
naar een betoog van den heer, waarom men beter duur (‘niet tè duur!’ zei hij grijnzend
in de richting van Dumay) dan goedkoop uit kon zijn: ‘veel jongelui dachten bij hun
trouwen niet aan den ouderdom,’ en hij voegde er aan

Forum. Jaargang 2

394
toe, dat hem die zorgeloosheid verderfelijk leek. Eens zag Dumay een paar eenvoudige
stalen bedden, met een groote, koele toilettafel, en hij twijfelde geen moment: diè
moet ik hebben! Op hetzelfde oogenblik trok Karin hem aan zijn mouw:
‘Kijk eens even, Vic, moet je zóóiets zien; net een operatietafel! Begrijp jij, dat
er menschen zijn, die in zoo'n bed willen slapen? Wordt dat nu heusch wel eens
genomen?’ wendde zij zich tot den heer.
‘Och mevrouw, er zijn altijd menschen, die een fietsstuur mooier vinden dan een
schilderij,’ zei de heer grappig; hij durfde zich dat wel veroorloven, nu hij de
geringschatting in Karin's oogen las; ‘maar modern is het wel, het is iets nieuws, ziet
u, en ik heb ook heel goede klanten, die al naar worden als ze hout zien, mevrouw,
werkelijk waar, die zijn er, ik zou u de adressen hier in de stad kunnen opgeven. Het
is iets nieuws,’ herhaalde hij nog eens, alsof hij zijn verhouding tot de stalen meubelen
daardoor verduidelijkte.
Het dialoogje had Dumay gelegenheid gegeven van zijn teleurstelling te bekomen.
Even was hem die teleurstelling zoozeer te machtig geweest, dat hij bijna met zijn
voorliefde voor de stalen bedden voor den dag was gekomen; maar hij had de tanden
op elkaar geklemd. Idioot, zei hij tegen zichzelf, wat kunnen je stalen meubelen
schelen! Je bent toch geen binnenhuis-architect, hecht aan die dingen geen overdreven
waarde... Maar terwijl zij verder gingen, bleef zijn rancune hangen; hij gaf zijn
oordeel over andere ameublementen, als gold het de inrichting van een vreemde,
verveeld en geïrriteerd. Ten slotte kochten zij bedden van donker mahoniehout, waar
Karin dadelijk op af was gevlogen; niet bepaald leelijk, constateerde Dumay, daardoor
eenigszins verzoend. Het was hem niet eens opgevallen, dat de gekochte bedden
sprekend op hun compromis-buffet leken.
‘Ik zal u opbellen, als u de boel kunt bezorgen,’ zei hij tegen den heer van de
meubels, die hem een nota van een paar honderd gulden presenteerde.
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Bij den uitgang liepen zij plotseling recht tegen den Populaire aan. De Populaire
bloosde tot in zijn boord.
‘Mijn aanstaande vrouw, mijn collega Catz,’ zei Dumay kort. De ontmoeting
hinderde hem, hij wist niet waarom. Hij sneed een onbeholpen gesprek, dat de
Populaire naar aanleiding van het weer wilde beginnen, snel af door een taxi aan te
roepen. Het stortregende.
Zij reden naar Dumay's huis.
‘Wat een vent, net een kikker,’ lachte Karin.
‘Het is een goeie kerel,’ zei Dumay. Hij voelde een dwaze neiging, om den
Populaire in bescherming te nemen. ‘Overigens, hij doet in kikkers, dat is zijn vak,
dus...’
‘Is hij getrouwd?’
‘Nee, hij is vrijgezel.’
‘Dat kun je wel aan hem zien... Aan jou kon ik het nìet zien, weet je nog wel, Vic,
toen in den trein, toen je me plaagde met je vrouw! O, wat ben ik blij, dat ik je heb,
Vic, heelemaal voor mij alleen...’
Zij wreef haar kin over zijn jas. Hij zei niets en tuurde naar de gehaaste voetgangers,
die voor den plasregen vluchtten.
‘Heb je wat?’
‘Welnee, een beetje moe van dat meubels bekijken.’
‘Maar we hebben prachtige dingen uitgezocht, vind je ook niet?’
‘Ja, prachtig!’
Zij vonden het huis leeg; juffrouw Van der Wall was uitgegaan. Het deed Dumay
genoegen; haar bokkige houding van de laatste dagen was bijna onverdragelijk. Karin
begon voor de thee te zorgen. Half afwezig hoorde Dumay haar in de keuken met
kopjes rinkelen. Hij bleef heen en weer loopen, zag verstrooid, hoe Karin het theeblad
binnenbracht. Zij zette het neer en keek rond.
‘Wacht,’ zei zij. Zij ging naar zijn bureau en nam den glazen bol, waarin versche
irissen stonden.
‘Wat wil je daarmee?’ vroeg hij prikkelbaar, geërgerd, omdat zij den bol van het
bureau wegnam.
‘Water geven natuurlijk, wat anders!’
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Hij draaide zich om en zweeg. Ik ga weer eens pijpen rooken, dacht hij zonder eenige
reden; waar is mijn pijp ook weer?
Hij schrok op door een doffen slag in de keuken, met een glasachtig bijgeluid;
tegelijk meende hij vaag, Karin's stem even te hooren. Twee seconden later was hij
in de keukendeur: op den vloer lag de bol in scherven, in een plas water. De irissen
lagen tusschen het schitterende kristal als slappe lijkjes. Daarachter, bij den gootsteen,
stond Karin.
Dumay keek naar de scherven. Hij zei niets dan:
‘Wel verdomd...’
Hij keek voortdurend naar de scherven, de scherven van den bol, die hij van zijn
jongensjaren af had gekend, die altijd op zijn vaders bureau had gestaan, tot diens
dood toe. Hij keek ernaar met een koelen wraaklust en een schrijnend gevoel van
zelfbeklag. Weg, weg, alles gaat voorbij... maar dit was niet noodig geweest, dit was
een vervloekte stommiteit, zij had er met haar vingers af moeten blijven. Dit is
onherstelbaar... nu laat de rest me zoo koud als ijs, ik heb niets meer, waar ik aan
hecht, totaal niets, dit was het laatste, waar ik prijs op stelde.
‘Vic, het spijt me ontzettend. Ik kon het heusch niet helpen...’
Hou je mond toch, was er met je vingers afgebleven... tot zijn dood toe stond die
bol op zijn bureau... toen ik uit Parijs kwam, zonder Ella, toen ik hem dood vond,
toen nam ik dien bol mee... hij stond altijd naast mijn studeerlamp... vervloekt... weg,
voorgoed weg...
Hij keek alsof hij den bol weer wilde laten verrijzen in zijn vertrouwde rondheid.
Machinaal bukte hij zich, om één van de stukken op te rapen; zijn hand streek over
het kristal. Toen viel er naast de scherf een dikke donkerroode druppel, die in het
water uiteenvloeide.
Verbluft zag hij uit zijn gebukte houding op. Langs Karin's vingers liep het bloed
naar beneden; zij had een diepe snede dwars over de palm van haar linkerhand en
kleine wonden aan de rechter. Zij scheen het nauwelijks te
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merken, want zij deed geen enkele poging om het bloeden te stelpen; met half open
mond staarde zij angstig naar Dumay's gezicht.
‘Je bent toch niet boos, wel?’
De walging van zijn eigen gedrag greep hem plotseling zoo bij de keel, dat hij
opsprong, midden in de scherven trapte, zoodat zij knapten en knarsten, en als een
gek naar het verbandgaas en de watten ging zoeken, die juffrouw Van der Wall ergens
in een kast bewaarde. Hij schoof potten en flesschen op zij, gooide een bus om,
waaruit suiker naar beneden gudste, rukte kistjes weg en doorsnuffelde doozen, tot
hij eindelijk het gezochte gevonden had. Onhandig trachtte hij een verband aan te
leggen; het gaf hem gelegenheid Karin's oogen te vermijden en weinig te zeggen.
Zij hielp hem met het weerbarstige gaas, zoo goed en zoo kwaad als het ging, en
wilde niet, dat hij de scherven zou opruimen. Het verliep alles nog zoo snel, dat zij
tien minuten na het ongeluk weer tegenover elkaar zaten in Dumay's kamer, zwijgend,
telkens een zinswending probeerend, die dadelijk doodliep. Het verkeer buiten was
de eenige gemeenschap tusschen hen. Was zij maar weg, dacht Dumay vertwijfeld;
dit is absoluut ondraaglijk, ik heb op den bodem gezien, ik moet alleen zijn... Alles
is verloren, maar ik moet het onder oogen zien, alleen, in godsnaam alleen...
Trams gierden voorbij, autohorens schetterden.
... ik heb op den bodem gezien, nu pas. Nu pas, hoe is het mogelijk? moet een
glazen bol in scherven vallen, om iemand wetend te maken? Een stuk dood kristal
is mij dierbaarder dan Karin. Het spel is verloren, hoe ben ik het ooit begonnen! op
déze manier! en hoe moet dit afloopen?... Als ik maar alleen was...
Plotseling hoorde hij Karin zachtjes huilen in haar zakdoek. Hij wilde opstaan en
naar haar toegaan, om haar te troosten; maar iets in hem zei: dat kan nu niet meer,
dat is onmogelijk. Als een blok bleef hij zitten, tot geen beweging in staat. Weer lag
de angst, de oude bekende, over zijn gedachten, maar nu verbonden met een nieuwe,
onbe-
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kende helderheid, die de dingen de wreedste namen gaf. Hoe kan het, dacht hij telkens,
dat ik dit en dat niet gezien heb, domweg miskend, met een fabeltje weggemoffeld?
De ernstigste waarschuwingen zijn langs mij heengegaan als lucht, welke kracht is
het geweest, die mij zoo blind gemaakt heeft? Dat gevoel, daar boven aan die trap;
denk eens aan, met hoeveel ernst heb ik gespeeld, en verloren. En die haast! Ben ik
dan werkelijk gek geweest? Tante Nelly, het buffet... ik ben gek geweest! En toch
heb ik aan één stuk geredeneerd, mijzelf op den voet gevolgd. Iedere conclusie was
dus onjuist, vanaf... ja, van waar af eigenlijk? Ik had overal kunnen ophouden, en
nu... Verloren!
Karin huilde.
Dumay was opgestaan. Hij voelde een desperaat plan in zich opkomen, om haar
iets duidelijk te maken, iets voorloopig, niet alles. Dat hij alleen wilde zijn, voor een
paar dagen. Hij zocht naar woorden, maar niets wilde hem invallen, dat leek op wat
hij bedoelde.
‘Karin,’ begon hij stuntelig.
Nog half huilend viel zij hem eensklaps in de rede:
‘Waarom ben je zoo tegen me? Ik kon het toch heusch niet helpen! Dacht je soms,
dat ík het niet ellendig vind... dat ik dat mooie stuk precies moest breken? Maar je
doet net, of het opzet van me was... je zegt niets tegen me, je kijkt voortdurend kwaad.
Toe, ik zal net zoo lang zoeken, totdat ik hetzelfde model gevonden heb; dat vind ik
vast wel. Maar wees nou weer goed op me, ja?’
Zij greep zijn arm.
‘Ja? Vicje, toe! Ja?’
Haar omzwachtelde handen gleden slaafs langs zijn mouw, haar oogen hunkerden
naar zijn gunst als die van een hond. Hij zag, dat hier en daar het bloed door het
verband heen begon te dringen en roode sporen ging vormen. Zijn medelijden met
haar en de walging van zijn eigen dilemma werden zoo groot, dat hij bijna voor haar
op de knieën was gevallen; maar hij bedwong zich en bleef naast haar stoel staan
zonder haar aan te raken. Eindelooze rijen
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spoorrails met eindelooze telegraafdraden er langs reden door zijn hersens; hij reisde
plotseling, door lichtgroene middelgebergten met telkens verrassende vergezichten
en op den achtergrond een meer; ‘daarna Italië’, zei iemand tegen hem, en een sensatie
van lichtheid en belofte ontroerde hem zoo, dat hij het geluk van een blauwe,
wolkenlooze lucht meende te zien aankomen; maar eerst nog sneeuwbergen en de
benauwdheid van Alpendalen, en dan... Venetië, het woord lagune tot werkelijkheid
maken, byzantijnsch goud in Ravenna, Los Angeles, China...
‘Heusch, ik zal net zoo lang zoeken, tot ik precies hetzelfde model gevonden heb...
heusch.’
Nu moet ik het zeggen, dacht hij ineens rustig. Als ik het nu niet zeg, word ik
verantwoordelijk voor ieder gebaar, dat geen openlijke vijandelijkheid is, want zij
zal mijn medelijden verkeerd uitleggen.
‘Karin, luister eens naar me. Zul je niet boos zijn, als ik je iets vraag, dat je
misschien gek zal lijken?’
Hij hoorde zijn eigen stem als iets afzonderlijks, dat een schurend geluid maakte,
en zag haar schrikken, loerend wantrouwen in haar oogen.
‘Ik zou alleen willen zijn. Een week of zoo...’
Haar mond ging open; verder bewoog niets aan haar. Op straat toeterden twee
auto's tegen elkaar in; zij snorden voorbij en lieten een diepe stilte achter.
‘Je moet goed begrijpen, wat ik bedoel. Ik moet alleen zijn, ik moet nadenken, dat
kan ik niet anders dan alleen.’
Haar pupillen stonden zoo star, dat hij een oogenblik meende, dat zij geen woord
had verstaan. Hij wilde zijn zin nog eens herhalen, maar onverwachts vroeg zij schor:
‘Nadenken? Waarover?’
Niet meer. Zij had nauwelijks haar lippen bewogen.
Hij kon geen antwoord vinden. En even later weer haar toonlooze stem:
‘Waarover moet je nadenken? En waarom kan ik daar niet bij zijn?’
Wanhopig zocht hij naar een antwoord, een voorloopige
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dooddoener. Hij zweette over zijn heele lichaam. Niets deed zich voor. En weer
begon hij zonder plan:
‘Ik wil, ik moet...’
Hij zag, hoe zij plotseling bewoog, opstond, naar hem toe kwam, hoe haar witte
gezicht met de half open lippen vlak bij het zijne was:
‘Je wilt toch niet zeggen, dat... je moet nadenken over ons... over jou en mij, is
het wel? Dat wil je toch niet zeggen, hè? Nee, dat wìl je niet zeggen, dat kan niet...
daar is niets over te denken, wel? daar zou je wel eerder over gedacht hebben, als je
erover had willen denken. Wij gaan de volgende maand toch trouwen, Vic? ja, de
volgende maand al, dat hebben we afgesproken, weet je wel? We houden van elkaar,
we hoeven nergens op te wachten.’
Haar handen lagen tegen zijn schouders; het verband-gaas had nu donkerroode
vlekken.
‘Is het niet? Ja hè? Nog een paar weken op kantoor... nog een paar weken maar!’
De laatste woorden had zij bijna gezongen. Zij sloegen Dumay lam; en terwijl de
zachte, zwarte angst hem omwikkelde, voelde hij, dat al zijn motieven verduisterden,
samensmolten tot niets, en dat alleen één zekerheid overbleef: ik kan het haar niet
zeggen, ik moet alles uitstellen tot... tot dat bloed weg is; misschien kan ik het haar
nooit zeggen; maar eerst moet dat bloed weg...
Dien nacht trachtte zij hem terug te winnen met de middelen, waarover zij
beschikte. Toen zij tevreden ingeslapen was, sloop Dumay het bed uit en hield zijn
hoofd onder de kraan.
Voor hij den volgenden morgen naar school ging, liet hij onder het tandenborstelen
het waterglas in stukken vallen. Hij liet de scherven liggen, uit angst aan iets anders
te worden herinnerd. In den spiegel zag hij iemand met een vale, slappe huid en
omwalde oogen; hij had het gevoel, of alles aan hem plakte en of in zijn hoofd telkens
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woorden werden herhaald, die niets beteekenden, maar iedere regelmatige gedachte
onmogelijk maakten.
Voor het eerst in zijn leeraarsloopbaan was hij zoo stomp, dat het denken alleen
al aan een kamer met collega's en een klasse met kinderen hem met een soort
machtelooze razernij vervulde. Ik verdom het, ik verdom het, voor die paar beroerde
centen, hamerde het in zijn hersens; ik kan het niet, ik blijf thuis. Maar als een
gehoorzame koelie trok hij de deur achter zich dicht, terwijl hij plichtmatig op de
naburige torenklok keek, of hij niet te laat was. Er viel een stuivende, miezerige
motregen.
In de leeraarskamer heerschte de stemming van iederen gewonen morgen:
menschen, die zich uitrekten en mismoedig geeuwden, optimisten, die al een anecdote
ventten, de rector, die zijn nagels zat te bezichtigen en tegen zijn grijze puntbaardje
duwde, terwijl de Lat zich tegenover hem beklaagde over het wangedrag van een
leerling, alles was present. Zij kwamen Dumay ditmaal zoo benijdenswaardig voor,
dat hij ijlings zijn Tacitus voor het eerste uur uit de kast haalde en zich daarmee in
een hoekje terug trok om te doen alsof hij las. Hij zat nauwelijks, toen hij den
Populaire binnen zag komen, die met een omweg op hem afstapte en hem
geheimzinnig meetrok naar een raam.
Het dikke gezicht van den Populaire straalde; hij spiedde om zich heen, alsof hij
bang was beluisterd te worden en vroeg half fluisterend:
‘Was dat je aanstaande vrouw?’
‘Jawel.’
Zonder plichtplegingen liet Dumay den Populaire staan en verliet de leeraarskamer.
Met een visioen van twee mahoniehouten bedden voor zich trok hij de deur van zijn
klasse met een slag dicht; een paar jongens, die voor het bord met elkaar stonden te
ginnegappen, draaiden zich verschrikt om en gingen naar hun banken; te langzaam,
meende Dumay argwanend op te merken.
‘Schiet op, vent!’ zei hij barsch tegen het theologisch misproduct, dat hem
verongelijkt aanzag. Iets mompelend zocht de jongen zijn bank op.
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‘Had je nog wat te beweren?’ brieschte Dumay hem toe. Het misproduct schudde
het hoofd en begon, zijn dikke lippen likkend, in zijn tasch te scharrelen.
‘En nu wou ik jullie nog eens en voor altijd vertellen, dat de boeken op de bank
liggen, als ik binnenkom, en dat jullie hier niet als luie renteniers voor het bord staat
te kletsen,’ donderde Dumay door. Het geluid van zijn harde stem verdoofde hem
even en verschafte hem een satanisch pleizier. In de klas werden vraagteekenblikken
gewisseld; het was zooiets ongewoons, Dumay werkelijk nijdig te zien, dat er een
vreemde stilte kwam. De les begon; een fragment uit de Germania werd opgedreund.
Langzaam zonk Dumay weer weg in de nachtmerries, die hem gevangen hielden;
hij liet fouten passeeren, vergat verder te gaan, als er een beurt voorbij was, en drukte
zoo hard op een stuk krijt, dat het doormidden knapte; met een vloek smeet hij het
in de papiermand.
‘Ooooh, een vloek!’ hoorde hij het misproduct zachtjes zeggen. Met moeite
bedwong hij een opkomende woedevlaag.
‘Vertaal jij maar eens verder,’ zei hij witjes.
Het misproduct vertaalde met zijn zelfvoldane draai-orgelstem. Plotseling zag
Dumay twee van diens linkerbuurlieden onderdrukt grinniken; het hield dadelijk op,
toen hij in hun richting keek, maar een oogenblik later ontdekte hij het weer. Zijn
schoolvosseninstinct trok onmiddellijk de hulplijn; die kwam uit bij de handen van
het misproduct, die achter het blad van de bank verborgen waren. Schijnbaar argeloos
wandelde hij rechts langs den vertalenden jongen en greep onverwachts, over hem
heen, zijn linkerhand vast. Aan den ringvinger van die hand was een koperen
gordijnring gestoken.
Voor iemand nog begrepen had, wat er gebeurde, had Dumay het misproduct in
den kraag gepakt en uit de bank gesleurd. Een tasch viel met een smak op den grond,
papieren vlogen links en rechts. Zonder ergens op te letten sleepte hij den jongen
door het pad tusschen de banken en kwakte hem tegen het bord aan, waar hij
groenbleek bleef liggen.
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Hijgend leunde Dumay zelf tegen de voorste bank, die leeg was: de bank van Jean
Wood. Hij was eensklaps zoo ijzig nuchter, dat het nauwelijks meer tot hem
doordrong, hoe het misproduct daar voor het bord was aangeland: een ander wezen
dan hij had gehandeld.
‘Sta maar op,’ zei hij kort.
Het misproduct stond op en sloeg het krijtstof van zijn achterste.
‘Ik bied je mijn excuses aan,’ zei Dumay.
Toen Karin dien avond bij hem kwam, was het het groenbleeke gezicht van het
misproduct, dat hem leidde, hem hard en wreed maakte bij de biecht, waaraan geen
ontkomen was. Met de domste, onhandigste woorden klaagde hij zichzelf aan; de
eenvoudigste beelden zocht hij op, om zich verstaanbaar te maken; hij bespotte
zichzelf door de gebeurtenissen, die hij nu als groteske avonturen achter zich zag
liggen, nog eenmaal met tragischen ernst tegen zich aan te voeren. Voor het eerst in
zijn leven besefte hij, wat het was, waar te moeten zijn om zich te kunnen
rechtvaardigen tegenover een tweede; alle paradeeren met termen, alle gemakkelijke
verstaanbaarheid tusschen gelijkgezinden liet hem hier in den steek; de woorden
dienden zich niet welwillend aan, zij kwamen als gedrochtelijke misbaksels ter
wereld, om in een volgend oogenblik hun jammerlijke ontoereikendheid jammerlijk
te bewijzen. Als een programma hield hij zich soms het gezicht van het misproduct
voor, om niet te bezwijken onder den vloed van misverstanden, die zijn simpelste
zinnen bleken te bevatten; onder het wanhopige duel begon dat gezicht met de
dubbelhartige oogen, de wijde, vulgaire neusgaten en de kafferlippen hem lief te
worden, als de eenige bondgenoot buiten de vier muren van zijn kamer, die hem
overtuigend aanried, wreed te zijn, teederheden terug te dringen, zich te handhaven
tegen het berouw en de zelfopoffering. Telkens wanneer de onweerstaanbare drang
om te
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capituleeren voor Karin's ellende hem te machtig werd, zocht hij het gezicht op, of
het zocht hèm op, hij wist het niet; maar het was er telkens weer en steunde hem.
Dan vereenvoudigde hij zijn woorden weer om nog hardvochtiger te zijn tegenover
zichzelf, nog duidelijker tegenover Karin; tot hij zich opnieuw week voelde worden
en opnieuw medicamenten moest zoeken tegen de verleiding, haar op een onzinnige
manier gelukkig te maken.
Verwoed vocht hij met klanken, stotterde, herhaalde tienmaal hetzelfde, greep
naar lumineuze gedachten, die onder het uitspreken tot belachelijke phrasen
verpulverden. Er was maar één hartstocht in hem: zij zal het begrijpen, zij zal de
waarheid weten; dan zal zij mij loslaten, omdat zij eindelijk een afschuw van mij
heeft... Hij meende ten slotte iets bereikt te hebben; zij huilde niet meer en zag hem
met groote oogen aan. Zij zweeg en ademde hoorbaar, alsof zij het benauwd had.
Nu zal zij zeggen, dat zij het begrepen heeft, dacht hij, en dat zij mij haat als de pest...
Toen zei zij dof:
‘Maar... wat praten we toch allemaal, we gaan toch trouwen, wij tweeën?... Je hebt
het toch zelf gezegd, dat weet je wel.’
Verbijsterd luisterde Dumay.
‘En alles is toch in orde. Dat kan niet meer veranderd worden, alles is al lang in
orde. We gaan natuurlijk trouwen... je hebt tegen me gezegd, dat je van me hield,
dat kan toch ook niet ineens veranderd zijn. Dat kan niet. Heb je het gezegd of niet...
dat je van me hield. Heb je het gezegd of niet?’
Weer zag Dumay dat vreemde loeren in haar blik, alsof zij hem door een onberaden
antwoord schaakmat wilde zetten.
‘Heb je het niet gezegd?’
‘Ja.’
Zij lachte, een schor, listig lachje.
‘Nou, zie je dan wel, je zegt het zelf, je weet het net zoo goed als ik. En het is dus
zoo, want je liegt toch niet,
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je zult er toch niet om gelogen hebben... Wat zitten we dan te praten, hè?’
Terwijl zij lachte, scheurde zij haar zakdoek met bevende vingers stuk; weer liepen
haar oogen vol tranen, maar zij perste haar lippen op elkaar, als om het effect van
haar logica niet te bederven. Ten einde raad bleef Dumay roerloos zitten. Zijn
verbijstering was overgegaan in een hulpelooze zekerheid: ik had evengoed tegen
een muur kunnen betoogen, haar waarheid staat al zoo lang vast, dat er niets meer
aan te wijzigen valt; mijn waarheden strijden tegen haar levenskansen, dat is het
eenige, wat zij uit mijn woorden heeft overgehouden! Op dat oogenblik haatte hij
haar, zooals zij daar zat, met haar betraande oogen en haar handen met pleisters, die
de zakdoek langzaam stukscheurden; hij haatte haar om de domme sluwheid van
haar redeneering, die zijn eerlijkheid niet méér telde dan oplichtersargumenten. Hij
haatte haar zoo, dat hij zijn medelijden vergat. Eén oogenblik; toen keerde zijn haat
zich weer tegen hemzelf en had hij de scherpe woorden, die hem op de tong lagen
ingeslikt. Ik zou kunnen huilen, dacht hij, omdat iedere handeling hier even belachelijk
is; ik heb het recht op een goede oplossing verbeurd.
‘Karin,’ zei hij heesch, ‘ik heb je toch duidelijk gemaakt, dat ik me vergist heb.
Waarom geloof je me niet? Ik heb niet gelogen, ik meende, wat ik zei. Ik weet, dat
het voor jou afschuwelijk is, maar ik wil alles doen, wat ik kan, om het gemakkelijker
voor je te maken, alleen, je moet aannemen, dat ik me vergist heb. Als je het niet
begrijpt, moet je het aannemen, op mijn eerewoord...’
Zij begon zachtjes te klagen:
‘Maar ik houd toch van je... zie je dat dan niet? Waarom schop je me weg, als je
me eerst gevraagd hebt? Dan had je me niet moeten vragen. Ik heb je toch niet
gedwongen? Nou moet je ook houden, wat je beloofd hebt, of je maakt me ongelukkig,
voor altijd... Ik overleef het niet, ik overleef het niet...’
En plotseling lag zij snikkend aan Dumay's voeten:
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‘Als je me weg schopt, Vic, dan maak ik er een eind aan... ik kan niet zonder jou, ik
ben net zoo lief dood. Als je me weg schopt, maak ik er een eind aan...’
Jammerend drukte zij haar hoofd tegen zijn knieën en knelde zijn beenen vast:
‘Ik maak er een eind aan... als je dat maar weet. Ik maak er een eind aan, ik kan
niet zonder je...’
Dit moet uit zijn, dacht hij, dit moet dadelijk uit zijn, ik houd het geen minuut
langer vol. Hij duwde haar van zich af; zij tuimelden bijna samen om. Hij belde
juffrouw Van der Wall.
‘Ik heb je alles trachten uit te leggen, zoo goed als ik kon,’ zei hij kalm. ‘Je moet
nu gaan. Ik zal je nog schrijven. Je zult geen gekke dingen doen, Karin!’
Juffrouw Van der Wall verscheen.
‘Wilt u...’ begon Dumay. Maar voor hij verder kon gaan, was Karin de deur
uitgeloopen, rakelings langs juffrouw Van der Wall heen.
Hij ging haar niet na. Zonder op juffrouw Van der Wall te letten, liep hij naar zijn
slaapkamer en viel neer op zijn bed.
MENNO TER BRAAK
(Slot volgt)
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Panopticum
S. Waas, Mijn proletarisch Dubbel-ik
Misschien herinnert men zich, dat Anthonie Donker en J. Last eenigen tijd geleden
in ‘ Den Gulden Winckel’ een polemiek hebben gevoerd over Revolutionaire Poëzie.
Last heeft daarbij de vaker geponeerde stelling geuit, dat burgerlijke kritici niet in
staat zouden zijn revolutionaire poëzie te beoordeelen. (De consequentie hiervan:
dat dan ook het omgekeerde uitgesloten moet zijn, werd daarbij natuurlijk vergeten.)
Deze stelling heeft mij altijd onhoudbare onzin geleken en ik zocht naar een middel
om dat te bewijzen.
Ik vond er dit op: ik schreef op een avond, na mij geïnspireerd te hebben door de
lectuur van ‘Links Richten’, een drietal verzen in de ‘revolutionaire’ lijn, getiteld
‘Parool’, ‘Rood Front’ en ‘De proletarische dichter’, en liet die, onder den naam S.
Waas, door een vriend uit Keulen naar ‘Links Richten’ zenden, met het verzoek ze
te plaatsen, hetgeen tot nu toe alleen met het vers ‘Rood Front’ is gebeurd. Maar of
er één, twee of drie van die verzen worden opgenomen maakt in principe geen enkel
verschil, en mijn bewijs is volkomen geslaagd: ik, burgerlijk dichter en criticus, kan
niet alleen revolutionaire gedichten beoordeelen (dat wist ik al lang), ik kan ze
blijkbaar ook schrijven.
Ik zou van ‘Links Richten’ graag het volgende willen vernemen: zijn de bedoelde
gedichten inderdaad revolutionaire, proletarische kunst (of is de redactie - in de
gedachtengang van Last - misschien niet revolutionair genoeg om dit te kunnen
beoordeelen?) Zoo ja, hoe verklaart de redactie dan dat ik ze geschreven heb (ik, die
ze volgens Last niet eens zou kunnen beoordeelen!)? Zoo neen, waarom is er iets
van geplaatst? De twee kinderachtigheden: dat het proletarisch sentiment van de
redactie van L.R. gesuft heeft toen het ‘Rood Front’ accepteerde, of dat de
proletarische geest zich van mij als medium bediend heeft (of dat ik een proletarische
ader zou hebben), sluiten wij uit. De kwestie is principieel.
De bedoelde gedichten die ik ook den burgerlijken lezer niet graag zou onthouden,
luiden als volgt:

Parool
‘Links Richten’,
Niet naar rechts zwichten,
Op aarde een vrije wereldgemeenschap stichten,
Die steunt op het proletariaat.
Weg met de Staat!
Weg met de heerschers!
Weg met de parasitaire burgerman's klasse,
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Die luizen, die zwammen op het stralende lichaam
Der komende maatschappij!
Wij maken de wereld vrij!
Wij zijn de toekomst!
Wij!
Wij!

Rood Front
Nog ligt er een doem op dit land,
nog gaan priester en dief hand in hand,
nog worden zij die tegen het onrecht als rebellen tesamen spannen
gekweld en gekortwiekt, en in armoe verbannen.
nog is de tijd hier niet vol maar het uur is genaderd, vol
van verwachting, van hartstocht, van liefde en moed
staan de scharen gereed,
en geen krijg is te wreed,
en geen bloed is te goed,
om die orde te scheppen
die Vrijheid heet!
weest dus allen gereed!
en denkt aan dit ééne Parool:
van Terneuzen naar Roodeschool,
van den Helder tot aan Roermond
zij er één Rood Front!

De prolet arische Dichter
1
Hoort naar mijn opruierslied,
ik ben een boef, ik ben een bandiet,
ik ben een krant die de straat langs waait,
ik ben een klant die de kermis opzwaait
en ik zing mijn opruierslied,
maar een uitzuiger, dàt ben ik niet:
want ik ben geen bankier, en geen rentenier,
en geen rechter, en geen soldenier ik zing wat mijn hart mij zegt,
ik ben niet goed en ik ben niet slecht,
ik ben een haan die den morgen in kraait,
ik ben een vaan die den hemel in laait,
en ik zing mijn vuurroode lied,
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maar een uitzuiger, dàt ben ik niet:
want ik ben geen bankier, en geen rentenier,
en geen rechter, en geen soldenier. 2
Ik zing voor Vrijheid en Recht,
ik zing: de Burger is slecht,
ik zing: het kapitalisme moet dood,
en wij arbeiders, wij moeten brood ik zing, maar ik ben geen genie,
ik weet niets van de Litteratuur,
maar ik weet nog heel goed wat mijn moeder mij zei,
toen ik zei dat de meester van Vondel vertelde,
er zijn maar Drie Helden, zei zij:
Marx, Lenin en Stalin, die Drie ik zing, maar ik ben geen genie,
maar ik ben wel een man die zijn mannetje staat,
ik ben tegen de Tyrannie ik ben vóor de Vrijheid, en tegen de Staat!
ik ben tegen een God, die heult met het geld,
en vóór het PROLET ARIAAT!

1 Mei 1933
H. MARSMAN
P.S. De tekst dezer verzen, die ik aan ‘Links Richten’ toezond, is niet gehéel
gelijkluidend. Ik bracht hier enkele verbeteringen aan. Men ziet het alweer: een goed
vader zorgt ook voor zijn bastaards.

Bij de Dood van een Dichter
De oude dichter is nu eindelijk gestorven. Eigenlijk was hij reeds lang op non-actief
(volgens de meesten was hij dat levenslang, daar hij nooit iets anders deed dan de
poëzie dienen).
Hij maakte nu en dan wel eens een sonnet, zelfs wel eens een gedicht; een
onpartijdig scheidsrechter zou moeten erkennen, dat daar zeer goede onder waren,
even goede als die van zijn jeugdperiode, de beroemde, maar onveranderlijk heette
het, dat hij zichzelf niet meer overtrof, of eigenlijk dat hij zichzelf vroeger had
overtroffen, maar eigenlijk zooveel bizonders niet was, zooals nu bleek.
En meer en meer publiceerde hij vertalingen en kronieken. Daar zat nog wat aan
en hij kon het best gebruiken. Zijn vrienden en vereerders brachten wel wat bijeen.
Maar zij deden het niet ‘de bonne grace’. Ze mopperden niet zoo dat hij het direct
hoorde, maar indirect wel. Weet men niet dat in Holland in sommige steden, gewone
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steden, de echo veel sterker is dan in de beroemde grotten van Han en Capri?
Nu hij was ook al bij de zeventig. Zijn zestigste verjaardag was met groote luister
gevierd. Maar waarom had hij de slechte smaak ook nog 70 te worden? Wat moest
men er nu weer van zeggen? Velen haalden alvast de oude toespraken weer voor den
dag, ja, een enkele vroeg zijn vrouw delicaat en discreet of de kransen van de zestigste
niet meer op zolder lagen. Men kon ze weer gebruiken met een ander lint. De tijden
waren slecht.
Van zijn zestigste jaar af had hij twee duizend gulden subsidie genoten. Dat is wel
niet veel, maar toch is het de rente van een kapitaal van veertig mille. Veertig mille.
Wat een zaken hadden daarmee gedaan kunnen worden. En de oude dichter besefte
het niet. Hij klaagde soms dat zijn vrouw, die vroeger zoo zuiver dichtte, thans
gedwongen was leesportefeuilleromans te produceeren.
Hijzelf had eens een detectiveroman geprobeerd, maar die was niet gelukt. Daarna
weer kronieken. Dat hij zich herhaalde, wist hij ook wel. Hij had wel eens een
anecdote uit zijn jeugd twee, drie maal herschreven.
De zeventigste verjaardag kwam nader - de echos werden luider. En hij was
bedroefd en moe. Maar op een avond, hij was de heele dag alleen geweest, gelukte
hem nog een gedicht. Hij wist het goed. Zou hij het publiceeren, toonen dat hij nog
niet overleden was, al leefde hij nog? Neen dit hield hij voor zichzelf. In de linkerlade
lag een poeder. Zijn vriend de dokter, die wel op tijd was doodgegaan, had het hem
gegeven. Neem het alleen in geval van kanker of van schande. Andere redenen zijn
er niet, al meent men soms dat iets onoverkomelijk is. Maar niets dan een aangetaste
lever of een geschonden eer zijn onherstelbaar. Geen van beide lag voor. Ja toch de
schande. Gehuldigd te worden en te voelen: dit is een genade, wij deraneeren ons.
Dat niet meer. Hij schudde het poeder uit over het papier, waarop het gedicht
geschreven stond, het kleefde nog aan de inkt; de geloovige mongolen slikken ook
medicijn in een papier gewikkeld, waarop een gebed staat. En hij nam het zoo: voor
de eerste maal van zijn leven had hij dan een gedicht geschreven voor zijn eigen
plezier. Hij slikte en het smaakte beter dan caviaar.
De artikelen stroomden uit eloquente pennen. Een tragisch verscheiden heette het,
een ramp voor de natie, die popelde van ongeduld om haar groote grijze bard op zijn
zeventigste te huldigen.
Portretten, citaten, persoonlijke herinneringen, anecdoten. Eén ding was het
voornaamste, maar niemand zeide het. Tenzij men de formule: ‘hij was de
onsterfelijkheid ingegaan’, zoo wil lezen: ‘van een economisch schadelijk subject is
hij een economisch batige factor geworden’.
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Zijn boeken worden ter eere van zijn dood weer verkocht. De subsidie kan weer voor
betere doeleinden worden besteed. Voor een leerstoel in de aesthetica aan de Leidsche
universiteit. Of voor bijzonder onderwijs.
Er zijn in een maand tijds honderde artikelen over zijn leven en zijn werken
verschenen. Ettelijke dagbladschrijvers hebben er een extra aan verdiend. En radioen nutslezers.
Er is een grafsteen besteld, er wordt ingezameld voor een gedenkteeken, voor een
plaat aan zijn huis: hier leefde en werkte Johannes die en die gedurende meer dan
een kwarteeuw.
En de bibliografen kunnen op hun gemak gaan klassificeeren. Er zal niets meer
bij komen, want nagelaten geschriften werden niet gevonden. Jammer voor de
weduwe. Maar deze liet een maand na zijn verscheiden een boek verschijnen: Het
leven en streven van mijn onvergetelijke man.
Zij had haar smart overwonnen en een verbond met de duivel gesloten om het
boek vlug te laten verschijnen (in een interview bekende zij blozend dat zij al
aanteekeningen klaar had, Johannes was nooit sterk geweest). Het boek werd goed
verkocht. Maar beter een nieuw, goedkoop en goed merk sigaar, dat zijn beeltenis
op de binnenkant van het deksel van de 50 en 100 stuks kistjes droeg, een lauwerkrans
om de slapen, een ganzeveder, sierlijk naar zijn schouder geneigd, in de fijne smalle
rechterhand.
J. SL.

Potverteeren
Zooals men behoort te weten is de Prix Goncourt de hoogste letterkundige
onderscheiding in Frankrijk. En alle jonge en oude romanmakers hopen dat zij éens
de glorie zullen beleven van de Uitverkorene te zijn. Deze prijs wordt uitgereikt door
de tien leden van de Académie Goncourt, alle tien beroepsschrijvers van heb ik jou
daar, die tot oordeelen méér dan in staat zijn; beroemdheden, reëele beroemdheden,
en dus hoog verheven boven de ambities van hen die nog niet op de toppen zijn
aangeland. Een prachtige waarborg voor een eerlijke bekroning, zegt de naïeve ziel.
We zullen zien! Dit jaar stonden er twee candidaten tegenover elkaar. Guy Mazeline
met Les Loups en Louis-Ferdinand Céline met Voyage au Bout de la Nuit. Op de
vóórvergadering bleek het dat de heeren hun keuze al definitief hadden vastgesteld.
Vijf waren vierkant voor Mazeline, de andere vijf radikaal voor Céline. En daar bij
de Célinisten zich de voorzitter met zijn beslissende stem bevond, was het een
uitgemaakte zaak, dat de Voyage au Bout de la Nuit bekroond zou worden. ‘Waarom
zullen wij nu niet ineens onze beslissing nemen?’ vroeg Leon Daudet; ‘waar we het
toch volkomen eens zijn.’ ‘Neen,’ zei een slimmerd, ‘dat zou niet aardig zijn tegenover
de pers, die de
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uitslag pas de volgende week verwacht.’ Die slimmerd dacht: je kunt nooit weten.
Je kunt inderdaad nooit weten!
Het Fransche uitgeversbedrijf wordt vrijwel geheel beheerscht door de
oppermachtige distributiefirma Hachette, welke verschillende uitgevers controleert
en met andere speciale contracten gesloten heeft. Nu wou het ongeval dat Céline's
boek bij een van de weinige onafhankelijke uitgevers van Frankrijk verschenen was.
Als het dus bekroond werd zou Hachette tegen normale voorwaarden van Denoël et
Steele 20.000 exemplaren hebben moeten koopen en daarvoor ongeveer 300.000 frs.
contant neertellen, terwijl Mazeline bij een van de intieme relaties van Hachette
uitgegeven werd. Om dus Hachette geen onnoodige uitgaven en winstderving te
bezorgen, moest het voorloopig resultaat van de stemming der Tien ongedaan gemaakt
worden. Vrienden van Hachette traden in onderhandeling met de heeren Rosny Aîné
en Rosny Jeune, die altijd eenige manuscripten onder dak te brengen hebben. Die
onderhandelingen hadden, gelijk te verwachten was, het gewenschte resultaat. De
romans van de heeren Rosny zullen verschijnen en hun enthousiasme voor Céline
was opeens dermate verkoeld dat zij het niet meer met hun geweten overeen konden
brengen om zijn roman te bekronen. Zoo kreeg Mazeline de prijs. Prettig voor
Mazeline! Deze bijzonderheden werden, tot groot vermaak der buitenstaanders, dezer
dagen door een vakblad ‘La Librairie’ (No. 303, 1933) aan het licht gebracht.
Nu moet men vooral niet denken, dat alleen in Frankrijk de belooningen in het
verkeerde keelgat schieten. Belooningen schieten bijna altijd en bijna overal in het
verkeerde keelgat. Als er geen Hachette achter zit, dan is het de angst en afgunst van
het eene jurylid en de relaties van het andere die maken, dat een middelmatigheid
boven een encombrant talent verkozen wordt. Men màg over zulke aangelegenheden
niet vergoelijkend spreken: prijsuitdeelingen zijn in alle tijden en onder alle hemelen
zwendel. Maar Mazeline heeft gelijk, dat hij de franken in zijn zak steekt. Dat zou
ik ook doen. Daar is ook niets op tegen. Als men er zich maar geen illusies bij maakt.
Wat met cynisme gegeven wordt, moet cynisch worden aanvaard.
GR.
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[Tweede jaargang, N . 6]
Treurmarsch voor twee Ooms
Een van mijn ooms langs vaderszijde
Was vreeslijk vroom en braaf,
Vocht moedig aan Charette's zijde
En naast een jonge Fransche graaf
Te Castelfidardo als zouaaf.
Een ander oom langs vaderszijde
Voelde veel meer voor spel en wijn,
Was van jongsaf een ingewijde
Voorstander van een goed festijn
En schuwde water en azijn.
De oude zouaaf werd dorpspastoor,
De proever werd een speculant
Die alles op de beurs verloor.
Het lijkt normaal, maar naderhand
Ging alles den verkeerden kant.
De gastronoom, die werd krankzinnig
En de pastoor werd gastronoom,
En zoowel de een als de ander oom,
Leefden tevreden, rijk en innig
In 't land van hun verloren droom.
Zij zijn nu beiden overleden
En hunne ziel is bij den Heer,
Zij hebben goed geleefd, geleden
En klaagden niet om 't daaglijksch zeer...
- Ons leven heeft die kleur niet meer.

JAN VAN NIJLEN
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Het Ziekenhuis
Van zorgen kan ik dezen nacht niet slapen.
Ik staar door 't venster doelloos voor mij uit...
Werd zóó de wereld van eerstaf geschapen
Met maan en wolken, zonder een geluid
En zonder licht? Waar ik vanmorgen zag
De boomen met hun gele en groene verven
Raad ik het ziekenhuis, waar dag aan dag
Gemartelden in duizend angsten sterven.
't Is anders, overdag, een rustge buurt,
Mijn buren hebben tuinen met veel peren,
Maar met mijn woning heb ik niet gehuurd
Den vrede dien ik immer moet ontberen.
Nu glimt alleen het lage, doffe licht
Van 't somber huis waar altijd wordt gewaakt,
En 'k vraag mij af, bij dit verdoemd gezicht,
Wat mij zoo week en zoo lafhartig maakt.

JAN VAN NIJLEN
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De oude Idealist
Het is nu meer dan dertig jaar geleden
Dat de nachtschoone in 't groengeel avondlicht
Bloeide in zijn tuin. Hij had toen alle reden
Om te gelooven dat het leven licht
Kon zijn en goed. Thans is hij minder zeker
Dat hij 't geluk kent die begeert, bemint:
Dezelfde kleuren zijn nu zooveel bleeker
In 't eender uur nu weer een herfst begint.
Hij staat op 't warme, zonnige terras
Van 't stadspark, en te midden der geruchten
Vindt hij den man weer die hij eenmaal was
En die, bevreesd, voor het geluk ging vluchten.
Zijn hart is altijd rijk. De strenge ervaring
Heeft hem niet veel geleerd en nog altijd
Wacht hij, in star geloof, op de openbaring
Van de beloofde, teere zaligheid.
En vóór hem bloeit weer die trouwe nachtschoone,
Nog even paars en geel en wit en rood,
Als in den tijd dat ze in zijn tuin wou wonen,
Zooals ze bloeien zal, ook na zijn dood!

JAN VAN NIJLEN
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Ziekte
Wanneer men ziek te bed ligt en de nacht
In slaaplooze uren wegglijdt zonder droomen,
Als van de dagen die men heeft verwacht
Men zeker weet dat nimmer één zal komen,
Luistert men rustig naar 't geruisch der boomen
En naar den regen. En de sombre klacht
Die door het duister vaart is welgekomen:
Men weet zich eenzaam, alles lijkt volbracht.
Zóó is het best, zóó hoeft de strenge dood
Met zachten waan ons niet meer te overreden.
Men ziet in hem den laatsten bondgenoot,
De ultime vriend, die onz' vermoeide leden
In vagen droom, bij 't kille morgenrood,
Voert naar een oord (men zegt: een oord!) van vrede.

JAN VAN NIJLEN
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De Dood van Dutrou Bornier
Voor het eerst in drie jaren merkte Dutrou Bornier dat het Zondag was, op de rit van
Hango Ho naar Vahiv dwars door het eiland.
Waardoor kwam de gedachte daaraan in hem op?
Misschien scheen de zon door de wolken op het pad dat hij bereed met eenzelfde
licht als vele jaren geleden, toen hij nog jong was en vaak door de heide ging; toen
dacht hij er wel aan: op dien dag ging hij altijd naar een dorp, twee uur van Cantal
gelegen.
Maar nu? Sinds hij de beide zendelingen had gedood en de inboorlingen de kerk
had laten in brand steken en omver halen, werd hij niet meer door het klokluiden
gestoord en aan den dag herinnerd.
Ja. Dat was ook op een Zondag geweest.
Als zij zich niet hadden verzet tegen zijn huwelijk met de koningin van het eiland
zou hun dat niet zijn overkomen. De koningin was door hen gedoopt, lang geleden,
als meisje, toen Dutrou Bornier nog niet op het eiland was. Zij wisten wel dat Koreta
geen christin zou blijven, als eenmaal Dutrou Bornier bij haar woonde in het paleis,
een wit huis met zes vensters, waarvan twee van glas en een deur van ebbenhout. Zij
trachtten haar bang te maken, maar men kan beter met heidensche goden dreigen
dan met een God die zichzelf heeft laten ophangen, en van de helsche verdoemenis
had Koreta nooit veel begrepen. Zij weigerden het huwelijk in de kerk te sluiten.
Maar Koreta wou haar man hebben met of zonder inzegening. De zendelingen
trachtten toen hun kudde tegen Dutrou Bornier op te hitsen. Het gelukte niet. Zijn
invloed was, dank zij zijn ambachten, al veel grooter dan de hunne.
Zij hadden een weverij, van de wol die de schapen hun gaven en van het vlas dat
zij met groote moeite uit het riet bereidden. Schaapscheren, vlasbraken en weven
konden de kanaken wel. Maar nooit kreeg een van hen eenig begrip van kleermakerij.
Zij begrepen niet, waarom men een
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mooie lap moest verknippen en er nauwe buizen aanzetten om beenen en armen door
te steken, als men dezelfde lap om zich heen kon slaan en veel minder last ervan in
de warmte en bij het loopen hebben. De zendelingen maakten zelf lompe
kleedingstukken met stijve mouwen en pijpen en dwongen de kanaken deze te dragen,
ten minste als ze in de kerk kwamen. Op het voorplein van de kerk was er voor en
na de godsdienstoefening altijd een groote verkleedpartij, als aan een Europeesch
strand op Zondag. De kanaken kwamen naakt, trokken de jassen, broeken en rokken
aan, zaten dan twee uur gekleed in de kerk te zweeten, hun zuchten verbergend onder
naarstig psalm zingen. Vijf minuten na het uitgaan van de kerk liep de heele gemeente
weer naakt.
Hayes de jongste had al eens voorgesteld, hen maar toe te staan in losse gewaden
te loopen, maar Parson, die zelf altijd trouw was aan hooge boord en zwarte bef,
wilde het Christendom niet van zijn voornaamste emblemen berooven.
Toen Dutrou Bornier zijn smederij en zijn timmerbank had opgesteld, en daar zelf
met ontbloot bovenlijf arbeidde, en zijn producten: vaatwerk, sikkels, messen, tafels,
voor een weinig cassave en maïs inruilde, had hij groote toeloop, toen hij eenige
jonge kanaken het smeden en timmeren leerde kreeg hij groote aanhang.
Zijn huwelijk met de koningin Koreta maakte hem eigenlijk niet meer dan hij al
was: het vereerde vreemde opperhoofd, de alleskunnende toovenaar.
Tot zijn veertigste jaar had Dutrou Bornier een kalm leven in een kleine Fransche
stad aan de oevers van de Oise geleid.
Geen gelukkig leven: zijn vrouw was bekoorlijk en zelfzuchtig en zij moest
tweemaal per jaar naar een badplaats, Biarritz, Vichy, Spa, nooit dezelfde want altijd
had zij andere kwalen. In hun huis was de leegte en de guurheid, die ontstaan als een
vrouw zich afkeert van het vertrouwelijk leven en zich wendt naar het openbare.
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Dutrou Bornier liet haar altijd alleen gaan, al wist hij wel wat de redenen van haar
kuren waren, behalve haar gezondheid. Hij sleet de zomerdagen als zijn werk was
afgeloopen op de binnenplaats van zijn huis en ging heel vroeg en heel laat paardrijden
langs de Oise.
Eens was zij na een langdurig verblijf in Aix 's avonds laat teruggekomen. Den
anderen ochtend had men haar dood in bed gevonden. Dutrou Bornier was er niet,
hij kwam eerst veel later terug en gaf aan dat hij na een twist het huis had verlaten
en den heelen nacht paard had gereden.
Hij werd toch in hechtenis genomen, telkens weer verhoord; het lijk van zijn vrouw
werd aan een nauwkeurige sectie onderworpen, maar het leverde geen symptomen
van geweldpleging op. Men moest hem vrijlaten, maar op straat werd hij lastig
gevallen; hij ging alleen nog te paard uit.
Op een avond werd het paard vanuit het geboomte gestoken, toen hij een smal pad
langs den oever bereed. Hij liet zich vallen, zwom naar den overkant en redde zoo
waarschijnlijk zijn leven. Hij bleef nog zes maanden, niet willende wijken voor den
wrok der bevolking en de aanvallen vanuit het donker.
De verkoop van zijn eigendommen bracht genoeg op voor een overtocht naar
Zuid-Amerika. In Argentinië was hij hoefsmid op een estancia. In Chili opzichter
bij de mijnwerken. Na vijf jaar nam hij een verlof in Valparaiso, en wandelde veel
langs de kaden. Op een dag bleef hij stilstaan bij een schoener die behoorde aan de
Cie Salmon en eens per jaar de wol van Rapanui af moet halen. Hij kon meegaan...
Nooit dacht hij anders aan het leven voor zijn aankomst op het eiland. Toch, een
enkele maal aan Argentinië, maar Zuid-Amerika lag als een machtige barrière tusschen
dit leven hier en het vorige daar in Frankrijk. Hadden ze ook iets met elkaar te maken?
Hij kon er geen verband in zien, geen nog zóó smalle levensdraad, waardoor deze
twee samenhingen.
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Zijn paard, het eenige op het eiland, ging langzaam voort, het pad was ruw en rotsig.
De laagbegroeide vlakten lagen verlaten, op een paar grazende schapen na; in de
verte leek de witte branding een andere rij schapen. Dor en kaal en steil rees de
Ranokao uit de vlakte op, de kleinere Anakena was ook een weinig begroeid, maar
onregelmatig, en dat leek nog droeviger. Het witte huis van Koreta stond aan den
voet, even zichtbaar.
Dutrou Bornier hield van Koreta. Zij had een breed gezicht, een platte neus, dikke
lippen, maar groote goedige oogen en zachte ronde wangen. Wollig bruin haar hing
ter weerszijden van haar gezicht over de volle breedte van haar schouders neer. Over
haar prachtig lenig, hoewel iets te forsch lichaam droeg zij een lang, wit, voet-vrij
hemd, door een kralen gordel om het middel bijeen gehouden.
Zij was zoo goed. Weinig konden zij met elkaar spreken, maar zij wist in haar
glimlachen en streelingen een zachtheid te leggen die ver boven alle woorden ging.
Dutrou Bornier had weinig behoefte meer aan welsprekendheid. Twee dochtertjes
van den voor jaren gestorven koning, een van tien, een van twaalf jaar, hinderden
hem niet in zijn liefde voor de koningin. De oudste was haar evenbeeld. Dutrou
Bornier dacht als hij Koreta overleven zou haar tot vrouw te nemen. Eenzaam op het
eiland gekomen, kon hij zich nu niet meer verzoenen met het denkbeeld ooit in deze
door de stille oceaan omringde wildernis, waarop zijn leven voortaan was aangewezen,
zonder gezellin te zijn, zoozeer had Koreta hem nog aan de waarachtigheid der liefde
doen gelooven.
Zijn haat tegen de menschen was er niet minder om. Om die twee meisjes van
Koreta was de twist ontstaan waarin de zendelingen het leven hadden gelaten.
Ja, het was op een Zondag gebeurd. Na den kerkdienst waren zij beide naar het
paleis gekomen. Dutrou Bornier sliep met Koreta achter een bladerscherm. De
kinderen speelden in den tuin. De zendelingen hadden de ouders niet gezien en wilden
de meisjes meenemen. Maar zij be-
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gonnen luid te schreien, zoodat Dutrou Bornier ontwaakte en toeliep en vroeg wat
zij daar moesten.
Het was niet noodig, zei Parson, dat deze kinderen ook weer tot heidenen
opgroeiden. Zij zouden het goed hebben in de missie, er zouden daar ook geen
ongelukken gebeuren waar meisjes op deze leeftijd niet tegen konden.
Dutrou Bornier velde hem met een vuistslag neer. Parson bleef trillend in het zand
liggen. De jonge zendeling liep weg, maar kwam onmiddellijk weer te voorschijn
met twaalf kanaken die een lang touw bij zich hadden. Toen zij Dutrou Bornier zagen
met zijn voet op Parson's hoofd, en hun koningin die aan was komen loopen en huilde
van woede, deden zij geen stap en lieten zich gedwee het touw afnemen.
Dutrou Bornier wierp het eind over een tak, sloeg een strop om den hals van den
jongen zendeling, die verlamd was van ontzetting, zijn oogen wijd open spalkte maar
geen tegenweer kon bieden. Dutrou Bornier trok hem op en liet hem hangen totdat
de stuiptrekkingen ophielden en zijn tong ver uit zijn mond hing. Toen kroop Parson
overeind, zag het lijk, kroop naar Koreta en hield de zoom van haar hemd vast.
Dutrou Bornier greep hem in zijn jas en sleepte hem naar den boom. Koreta wilde
tusschenbeide komen, Dutrou Bornier sloeg haar, voor het eerst in hun samenleven,
tot zij losliet. Hij bond het andere eind van het touw om de boord van Parson, maakte
den dooden zendeling los en gebruikte de zwaarte van het lijk om den nog levende
op te trekken en op de vereischte hoogte te houden. Hij ademde reutelend, zijn kracht
was nu uitgeput; de kanaken stonden erbij, versteend van ontzetting.
's Nachts verdwenen de lichamen van de missionarissen.
Dutrou Bornier had het gevoel dat hem iets ontstolen was. Hij verzamelde de
kanaken die nog niet bekeerd waren en haalde met hen de kerk omver; de
missie-woning en school die van hout waren, staken zij in brand. De met moeite
bekeerde christenen dansten er als dollen om-
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heen en wierpen de kleeren die zij nu nooit meer behoefden te dragen in het vuur.
Midden onder de feestvreugde kwam een draagstoel aan. De zes dragers zetten
het wrakke ding voorzichtig op den grond neer, en hieven nog voorzichtiger een
afgeleefden grijsaard onder de oksels eruit. Het was Matavere, de oude priester. Hij
beduidde Dutrou Bornier voor hem neer te knielen, haalde uit zijn haar (dat nog
weelderig genoeg was) een scherp houtje en stak hem dat in de borst. Dutrou Bornier
had zelfbeheersching genoeg om niet te schreeuwen, noch zijn gezicht te vertrekken.
Daarna haalde de priester uit zijn gordel een fleschje met een troebele vloeistof en
zalfde daarmee het bovenlijf van den blanke. De geur kwam doordringend en dik in
zijn neusgaten, hij ademde diep en voelde een sterke lust opkomen bloed te zien, vel
van vleesch af te halen, vleesch van beenderen. Hij zag stuiptrekkend nog levende
slachtoffers op een gladden steen, waarover traag het bloed vloeide. Toen vervloog
de geur; hij kwam tot zichzelf, de kanaken dansten om hem heen, drongen telkens
op hem in, om hem aan te raken. Hij begreep: hij was tot priester gewijd; hij had de
eeredienst der blanken verwoest, en had er dus recht op. Een gevoel van walging
voor de droom, die de geur in hem had opgewekt, beving hem, maar hij wist dat hij
hier toch weer naar zou verlangen.
De priester zette zich weer in zijn draagstoel en voerde een optocht aan die naar
de vulkaanhelling ging. En daar zag Dutrou Bornier, op een platten steen voor het
grootste en plompste der godenbeelden, de twee liggen die hij gissteren had
geëxecuteerd en die in den nacht zoo spoorloos verdwenen waren. De priester begoot
ze, een volgeling sloeg vuur, de beide lijken verbrandden en weer die geur...
Hij kwam 's nachts alleen naar huis. Koreta lag wakker. Het was een heete nacht; zij
ontving hem weenend, maar beminde hem met een gloed die hem overstelpte met
geluk en verbazing, dat men dit en dat andere op aarde beleven kon en overleven.
Arme, arme beschaving, daar ver in
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Europa, arme Westerschen die denken dat zij geraffineerd zijn en bovenaardsch
zinnelijke genietingen hebben ontdekt! Na wijn en rook en eten, oververzadigd en
halfversuft een nacht waarin velen hun afgestompte perverse lusten trachten te mengen
tot een bedwelming, die de gewone overtreft! Brutes, die alleen het smeulen, maar
niet den laaienden brand van het menschelijk lichaam kennen!
Een maand later kwam de schoener; zij zagen de puinhoopen van kerk, school en
huis, zij zagen ook dat de voorraad wol bijna het dubbele bedroeg van andere jaren.
Toch vroegen zij Dutrou Bornier wat er met de zendelingen was gebeurd. Hij vertelde
dat zij aan scheurbuik waren overleden, dat de kanaken daarna de lijken hadden
geroofd, en de christelijke gebouwen hadden verwoest. Hij gaf te kennen dat het wel
hopeloos was deze wilden, overigens vrij mak, tot het Christendom te bekeeren, en
in overweging dat men maar geen missionarissen meer zou sturen. De kapitein van
de schoener schreef zoo goed als hij kon een gebrekkig rapport voor de Chileensche
regeering. Uit eigen beweging zou die verder wel niets doen. Maar de Engelsche
overheid zou zich er wel mee bemoeien; als het rapport uit de kanselarij in Santiago
weer was opgespoord, zou de missie-consul een verslag zenden, er zou geld
gecollecteerd worden en over een paar jaar zou er wel eens een enquête-commissie
op het eiland komen, even weinig voorbereid alsof het een picnic gold. Over een
paar jaar... En dan? Zijn Fransch verleden was onbekend, de lijken verteerd, de
kanaken zwijgzaam als het graf.
Zijn paard ging heel langzaam. Het was Zondag. Waarom was hij zoo nadenkend
gestemd, dezen middag?
Het was zeven jaar geleden dat hij hier aankwam.
De schoener had er een maand over gedaan. Hij zag het eiland 's avonds voor het
eerst liggen, klein en zwart, laag in 't midden, verheffingen aan de uiteinden, 't leek
een halfgezonken dier met ingevallen rug en uitstekende schonken en schouderbladen.
Een wolkenbank hing er overheen als een dik uitgerafeld dek, dat gestreept werd
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door een regenbui. Toen stak, terwijl de ondergaande zon op het water brak, een
harde wind op, de wolken dreven weg, maar de rug van het eiland bleef even zwart,
alleen wat bruin struikgewas als een lepreus uitslag, en een roode rand om de hoogste
vulkaan als een bloedige band om een plompe hals, en om de uitstekende kuststukken
het vuilwit schuim van de branding, telkens opgeworpen en telkens weggewischt.
De schoener lag voor anker en ging heftig te keer. Toch zette men de beide booten
uit; men wilde haastig den passagier afzetten (door zijn soberheid en zwijgzame aard
was hij aan boord gehaat), de wol innemen en terugkeeren. Driemaal werden de
sloepen teruggedreven door de vliegende branding en een kwam gekenterd aan land.
Het zou niet mogelijk zijn de wol van het eiland droog aan boord te brengen, en
natgespoeld zouden de balen de sloepen onvermijdelijk tot zinken brengen. Men
overnachtte waar men was, het was al te donker om naar een dorp en dak te zoeken.
In een grot werd een vuur ontstoken dat veel rook en weinig vlammen gaf; men kon
niet liggen, de grond was bezaaid met doodsbeenderen. Men zat in heete asch en liet
de damp uit de kleeren trekken.
Dutrou Bornier sliep even, werd in doodsangst wakker en verliet de grot om rond te
dwalen over het plateau.
Hij struikelde vaak, soms over dwergheesters, soms over slapende schapen. Na
twee uren kwam hij aan de vulkaanhelling. De maan was opgekomen. Hij zag het
leger van steenen reuzen dat tegen de helling opstond, alle wanstaltig, sommige meer
dan tienmaal manshoog, van kin tot laag breed voorhoofd. Alle stonden tot de kin
in het zand, enkele lagen achterover, maar van de romp was niets te zien. De ooren
leken bij de liggende op afgeknotte vleugels.
Dutrou Bornier ging tusschen hen rond, den eersten nacht en sloot vriendschap,
zij maakten dat hij zich hier thuis voelde, menschen zou hij niet noodig hebben, zij
zouden in elkaars behoeften voorzien. Hij zou hen het offer
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brengen van aandacht in trouw: in bepaalde nachten. Zij zouden hem inzicht geven
in de grot der tijden, het leven van het eiland. Toen dit was overeengekomen keerde
hij terug.
Hij vond de grot verlaten. Zouden de sloepen al naar boord terug zijn en de schoener
onder zeil met alle hebben en houden? Hij liep haastig, vaak struikelend, nog niet
gewend aan 't gaan op den vastewal, vooral niet op het steenig bergpad. Toen hij om
den berg heen was bij de landingplaats, zag hij een sloep toch nog liggen, opgepropt
met balen wol. Als hij nu water schepte en de wol de golf opdronk zou die zinken
als een schot.
Zoo konden ze niet weg, toch liep hij hard er heen. Eindelijk voer de sloep af, het
water was toch kalmer dan gisteravond. Tegen den avond was alle wol aan boord.
Dutrou Bornier had onderwijl zijn bezit bij elkaar gezocht. Het avondeten werd nog
aan boord gebruikt in de kapteinskajuit. Toen zag hij ook voor het eerst de
zendelingen, die mede aanzaten en de twee dorpshoofden. Hij hield zich vriendelijk
en liet de zendelingen zalven naar believen. Het eene opperhoofd had een woest
voorkomen, grijnsde en vrat het vleesch op een veelbeteekenende manier.
's Avonds werden zij aan wal gebracht, ook de kisten met gereedschap die hij bij
zich had. Een kist boeken gaf hij mee terug. Hij ging voorloopig in de grot wonen
waar hij den eersten nacht zoo slecht had doorgebracht.
Zijn paard struikelde over het skelet van een schaap. Hij was in lang niet in die grot
geweest en hij kwam er zoo graag denken aan den gezegenden dag dat hij hier
gekomen was. Zou hij er nu heen gaan? Maar het was nog ver en het pad was ook
nog zoo ver, en de offerdienst van dezen nacht had hem uitgeput en Koreta had
dweepend en dwingend en bijna angstig gevraagd dat hij toch gauw terugkomen zou.
Zij was anders loom, den laatsten tijd. Zou hij haar weer slaan zooals dien
moordmiddag? Nooit had zij zoo fel bemind als daarna.
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Het paard stond stil. Er was een smalle plas naast den weg. Dutrou Bornier liet toe
dat het dronk en zag om zich heen, terwijl het paard den kop in de poel stak.
Waarom voelde hij zich gelukkig op deze verdoemde aardklomp? Ieder mensch
zou de doodstraf verkiezen boven deze verbanning; en hij kon zijn genot niet op, al
die jaren.
Eenig Europeaan onder de wilden - wat is daar voor verschrikkelijks aan? Het is
erger met zijn vijven of zessen te zijn, nog erger is het met families die elkaar hun
geluk, neen hun bezit betwisten, die het leven van daarginds op een poovere manier
nabootsen. Alléén kan men met de wilden opschieten, worden zooals zij, zijn oude
huid afstroopen.
Hij zag nog eenmaal om, de kust was daar laag; hij zag de golven en daarnaast de
vulkaan. De Goden leken van hier gezien afgeknotte boomstammen. Maar 's nachts
leefden zij, en grijnsden bovenaards. Kon hij de vrouwen van eigen ras hun voorleggen
op den zwarten offersteen, blank en vreezend! kon hij zelf eerst de angstkramp der
lijven voelen, daarna de verslapping door het bloedverlies en het breken der oogen!
Dat zou nooit gebeuren! Op aarde, ook op deze gezegende plek, vindt men nooit het
volmaakt geluk.
Het paard had al het water opgezogen, woelde nog even met zijn bek in het drab,
hief dan den kop hinnikend op. Dutrou Bornier gaf het de sporen en wilde verder
gaan. Maar als uit den steen opgestaan, stond daar de oude priester voor hem en hield
de ontvleesde armen uit de roode wollen deken die hij droeg sinds Dutrou Bornier
eens mild tegen hem was geweest.
‘Niet verder. Keer terug, de Goden willen niet dat dit pad verder door een paard
betreden wordt.’
‘De Goden? Wat gaan mij de Goden aan overdag? Alleen 's nachts bij maanlicht
zijn ze machtig. Overdag heerscht de zon!’
Dutrou Bornier wees omhoog naar de plaats waar de laaiende schijf boven het
eiland stond, strak als waren zij
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tweeën, de harde aardklomp en de gloeiende vuurbol, alleen in het heelal.
De gedaante schrompelde ineen en verdween.
Hier was de plek waar hij Koreta voor 't eerst had gezien. Zij plukte kruiden aan
den rand van het smalle meer. Zij droeg toen nog niet het lange witte hemd maar wel
een gouden kroon. Dutrou Bornier had nog een juweel in zijn zak, een herinnering
aan wat hem uit Frankrijk had verdreven. Hij bood het haar aan. Zij hield het in de
zon en trachtte de stralen te vangen, lachte en wilde hem omhelzen. Maar hij weerde
zich en zeide dat hij haar zou bezoeken.
Hij wilde zich niet te spoedig geven; ook had hij eenig wantrouwen in zichzelf er
was zooveel tijd vervloden sinds... Maar de bruiloft had spoedig daarna plaats gehad,
in tegenwoordigheid van het heele volk, tweehonderd en twaalf kanaken, de kinderen
niet meegerekend, maar er waren weinig kinderen, en deze stierven meest voor hun
tiende jaar. En dan, de Goden waren veeleischend. Hij behoefde geen zorg te hebben
over den troonopvolger.
Het was een middag als deze, dat hij Koreta voor 't eerst ontmoette: veel zon,
weinig wind, geen schaduw en zij zacht-bruin daar aan het water. Een Zondag,
misschien wel Paschen. Het eiland werd ook wel Isla de Pascua genoemd door de
bemanning van de schoener. Wat was er toch gebeurd op Paschen in de oude tijden?
Was er toen ook niet iemand vermoord?
Het paard stond stil. Er was niets te zien op den weg, maar het was toch niet vooruit
te krijgen. Hij nam een slok uit zijn flesch, wilde nu ineens doorrijden, naar huis.
Het was nu niet te zien, een terreinplooi lag er tusschen. Hij gaf het paard fel de
sporen; toen sprong het vooruit.
Het pad werd smal tusschen de heuvels, aan weerszijden werden de kanten steil
en hoog en in nissen stonden kanaken en staken hem met hun speren. Hij herinnerde
zich opeens hoe vroeger in 't donker naar hem was gestoken en het paard geraakt
was. Een rotsblok rolde voor en achter het paard, het stond stil en hij bleef er op
zitten, terwijl het
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bloed uit zijn flanken over zijn dijen liep. Vreemd dat dit op een vredigen
Zondagmiddag gebeurde.
Toen hij was leeggebloed, legden de kanaken hem in een rotshol neer en lieten
het paard loopen. Het ging naar Koreta, en deze wist welke boodschap het leege
zadel bracht.
Toen de schoener weer kwam, hoorden de Chilenen dat Dutrou Bornier dronken
van zijn paard was gevallen. Men wees hun een steen waar nog droog bloed op zat,
en de scherven van een flesch, en in den tuin van Koreta een kleinen steen, met ruwe
teekens.
Er was weinig wol. De schapen hadden een ziekte gekregen en stierven weg. Er
werden geen kinderen meer geboren. Koreta was uitgeteerd van verdriet, en had geen
gemaal meer genomen.
De schoener kwam niet meer.
De kanaken behielpen zich weer met maïs en cassave en steenen werktuigen, aten
nog een enkelen keer vleesch van een ziek schaap, maar kwijnden dan nog sneller
weg. De priester leefde nog, maar kon de ramp niet afwenden.
Weldra zou Rapanui weer aan Goden en golven alleen behooren, als in den
aanvang.
J. SLAUERHOFF
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Twee Verzen
Voor Jan Engelman

Terugkeer uit den Vreemde
Dit gebied is een landstreek des doods
en de middag is grauw als de nacht...
ach, hoe lang heb ik niet gezocht
naar het pad van haar huis, naar haar tuin,
naar het gras dat haar schrede betrad.
zij was de eerste die in de lente des levens
een zomer lang met mij was...
maar zij verliet mij
en zij verried de vluchtige tenten
voor het veilge vijandelijk dak.
ik heb haar vervloekt en veracht,
want zij liet mij zwervende gaan
alleen langs de wegen des levens,
maar naar haar bleef ik hunkren,
in welk bed ik ook lag.
en met het stijgen der jaren
steeg ook de wanhoop en verschraalde de moed;
ik had allengs haast geen wensch meer
dan nog eenmaal bij haar te zitten, in den gloed
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van het haardvuur, desnoods als mijns vijands gast.
want al deze dingen die ik bestreefd en gehad
heb: trots en verwoedheid, en een moed als men zelden bezat,
zij verdwijnen in een onstilbaar verlangen
als de schaduw des doods wast...
en zij wast, ik voel mij langzaam vermoeien,
en de vrees haar noóit meer te zien
trok mij weg uit het zuiden, uit het gloeien
om nog eenmaal haar handen te zien.
en nu is zij dood, zij is dood...
de tuinman die het mij zei,
opziende van zijn schop, wees mij
het pad naar haar graf.
en wat rest mij hier bij haar graf
dan herdenken en bitterheid
dat zij wie haar gaf: vrijheid en namen en droomen
als geen minnaar haar gaf,
ook dit heeft genomen:
bij haar te zijn in haar graf.

H. MARSMAN
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Ontmoeting in het Donker
Vaag, geheimzinnig en grootsch
gaat de avond over in nacht alle grens en gloed wordt gedoofd
en het donker regent als asch.
en ik, dien de roepstem des doods
heeft bezworen als nimmer voorheen
van mijzelven afstand te doen,
en ik, wien de engel verscheen
zonder blinkende rusting of zwaard
zwart en stil aan het eind van de laan,
ik prevelde: waar moet ik heen?
en hij zeide: naar waar ge vandaan
zijt gekomen, en waarom waagt gij het niet?
waarom laat ge mij telkens hier staan,
en doet luid, en alsof ge niet ziet
dat wij eindelijk samen moeten gaan?
- omdat ik u haat en vrees,
- maar gij haat en vreest ook het leven. (zoo is het altoos geweest,
ik ben bang voor den dood en bemin niet het leven) hij ging, en ik hoor nóg het lied
als een vogel die fluit in een wolk,
maar ik weiger, ik ga nog niet,
o Vlerk in mijn rug, o Dolk. -

H. MARSMAN
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Over de Dichteres Emily Dickinson (Slot)
V
Wat zeggen ons deze en andere gedichten over Emily Dickinson's gedachtenwereld?
In de eerste plaats dit: dat zij wel op zeer origineele wijze de hoofdgedachten van
puritanisme en Emerson's ‘transcendentalisme’ verwerkt moet hebben. Ongetwijfeld
heeft zij haar overtuigingen in groote trekken aan het haar voorafgaande ontleend.
Dat zij niettemin haar zelfstandigheid ongeschonden bewaarde, blijkt op overtuigende
wijze minstens uit haar wrange kritiek op religieuze waarden, ook die waarin ze zelf
gelooft: en dit laatste is pas een criterium. In een harer gedichten vraagt zij om het
eeuwige leven. Ofschoon het haar niet ondubbelzinnig geweigerd wordt, glimlacht
Jehovah toch bedenkelijk, de cherubijnen trekken zich terug, ernstige heiligen sluipen
uit den hemel om naar haar te komen kijken: er schijnt weinig hoop voor haar te zijn.
Dan ‘werpt zij haar gebed weg!’ Nog blijft de situatie onzeker, maar plotseling ziet
zij een der hemelbewoners knipoogen, in verwondering dat iemand zoo dom kon
zijn aan het ‘al wat ge vraagt zal u gegeven worden’ te gelooven. Sinds dien
wantrouwt zij den hemel, ‘zooals kinderen, die voor de eerste keer voor den mal
gehouden zijn.’
Afgezien van den kostelijken psychologischen ondergrond - die glimlachende
vaderfiguur, die uit vriendelijkheid niet ontmoedigen wil! - ligt in deze vreemde
allegorie reeds de kiem van een opstandigheid tegen de hoogere machten, die vooral
in een van haar mooiste liefdes-gedichten nog duidelijker te voorschijn zal treden.
Ook op andere plaatsen geeft zij blijk van een scepticisme, soms half uitgesproken
en onbeslist, waaruit men opmaken kan, dat zij het dogma niet kritiekloos aanvaard
heeft. Men zou kunnen zeggen, dat zij wel is waar ‘gelooft’, maar tegen-
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over dit geloof haar eigen vrijheid blijft stellen, haar eigen bewegelijkheid in toetsen,
aanvaarden en verwerpen.
Daarnaast vindt men hier en daar gedichten, die door een groote zekerheid, zoo
niet omtrent de goedertierenheid van God, dan toch omtrent het bestaan van een
hemel of een voortbestaan na den dood gedragen zijn. Van den hemel als realiteit is
zij zeker, ‘alsof de kaart ervan gegeven was’. Maar deze stelligheid contrasteert dan
weer scherp met die andere passages: waarin zij den hemel als dokter en bankier
afwijst, - waarin zij God zijn zuinigheid in het toestaan van roem en geluk verwijt,
met het schrijnende: ‘God keeps his oath to sparrows who of little love know how
to starve’, - waarin op drastischen toon het gebed wordt bekritiseerd als een apparaatje,
door middel waarvan men zijn woorden in God's oor smijt, - waarin zij uitdrukkelijk
aan de onsterfelijkheid twijfelt (met het prachtige slot: ‘Parting is all we know of
heaven, and all we need of hell’), - waarin zij zelfs tegenover de mogelijkheid van
een vergoeding na den dood dof-onverschillig blijft, in een rauw en verbeten
uitgestooten refrein:
I reason, earth is short
And anguish absolute.
And many hurt;
But what of that?
I reason, we could die:
The best vitality
Cannot excel decay;
But what of that?
I reason that in heaven
Somehow, it will be even,
Some new equation given;
But what of that?

Voeg daarbij dan nog die parodie op den inhoud van den Bijbel, spits en ironisch,
vol merkwaardige invallen. -
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Doch, wanneer we de spheer van het concrete geloofs-stuk, - dat juist door zijn
concreetheid tegenspraak uitlokt - verlaten: welk een verlangen naar het
levensmysterie, welke religieuze (niet te verwarren met ‘godsdienstige’!)
gespannenheid bij het steeds weer uitbeelden van dit onuitbeeldbare heimwee naar
het bovenzinnelijke, het goddelijke of het demonische. Met een kuische ingetogenheid
evenwel, die we in die mate misschien alleen bij Rilke vinden, tracht zij dit mysterie
nooit te benaderen en in volstrekt bezit te nemen: nooit objectiveert zij voorbarig,
zij vormt zich geen speculatieve leer, geen tastbare theosophie. Zooals haar liefde
richt zij ook haar metaphysisch verlangen op het oneindig-verre, en waar het
onbereikbare haar nog niet onbereikbaar genoeg toeschijnt, schuift zij het zelf terug.
Het spel dezer tegenkrachten: verlangen en terughouding, wordt vooral zichtbaar in
dat gedicht, waarin zij beschrijft hoe zij nog juist, half tegen haar wil, van verdrinking
gered is (‘Just lost, when I was saved!’). En zij neemt zich voor, een volgenden keer
beter stand te houden om de afschuwelijke geheimen van den dood te leeren kennen,
waartoe zij reeds bereid was.
Een hedendaagsche waardeering van dergelijke gedichten wordt wellicht toch nog
eenigszins gestoord door de zoo op den voorgrond tredende preoccupatie met de
‘laatste dingen’, overigens uit den tijdgeest te verklaren. Pas geheel eigen, en
genietbaar ook voor een ‘moderne’ mentaliteit, wordt zij in een andere reeks
gedichten, niet minder wijsgeerig, maar veel minder metaphysisch, en in het geheel
niet ‘eschatologisch’. Het verschil zou men kunnen aangeven door de bekende termen
‘Jenseits’ en ‘Diesseits’. Dáar ‘Jenseits’ -, hiér ‘Diesseits’-philosophie, die de
levensgeheimen in het leven zelf opzoekt.
Daarbij valt niets te bespeuren van die eigenaardige reactie op een te lang en
krampachtig voortgezet verblijf in hooger spheren, zoo vaak voorkomend bij
theologen. De doorsnee-theoloog, eenmaal op aarde teruggekeerd, wordt het tegendeel
van verheven, zijn lagere natuur wreekt zich op die onnatuurlijke spanning en gaat
zich, moraliseerend
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bezig houden met de feitelijke ‘gevallen’ van het alledaagsche zondige leven, waarin
hij niet anders meer zien kan dan de zwarte tegenhanger der zooeven verlaten
goddelijkheid. Die overgang is voor hem een val, een reactie, voor Emily Dickinson
een natuurlijke opeenvolging van twee gelijkwaardige gebieden. Ongetwijfeld heeft
ook zij ‘moraliseerende’ verzen geschreven, die een zekere stoïcijnsche levensleer
bevatten (ik zei het reeds: zij schuwt geen enkel genre), maar onaangenaam, zelfs
voor ons bewustzijn, wordt zij daarin nog minder dan in de gedichten met
metaphysische strekking.
In haar ‘diesseitige’ (immanente, aardsche) bespiegelende poëzie blijft zij ethisch
en religieus geheel indifferent, indifferent niet in den zin van onverschillig, maar van
onaangetast. Er klinkt slechts het sterk en onvergetelijk accent eener primitieve
verwondering tegenover de fundamenteele levensverschijnselen, een verwondering
zonder partijkiezen. Maar de daardoor opgewekte vragen worden niet als op te lossen
problemen gesteld: zij zijn gesubjectiveerd tot iets dat er achter ligt, tot een accent,
een levenshouding, tot een richting van denken eerder dan tot denken zelf. En vooral
zijn het deze twee thema's, in diepsten grond trouwens onderling samenhangend: de
verandering in den tijd - en de antithese. Langs velerlei wegen wordt bij den lezer
de vraag gesuggereerd: hoe is het mogelijk, dat iets verandert, of: hoe is het mogelijk,
dat iets blijft bestaan; en die andere: hoe is het mogelijk, dat iets in zijn volslagen
tegendeel verandert, vanwaar die voortdurende koppeling van contrasten, van
tegenpolen in elke levensuiting? Deze beide vormen den grondtoon van haar werk,
alle concrete varianten zijn, geabstraheerd, tot deze vragen terug te brengen.
Enkele voorbeelden: zij eischt ontzag voor een hoop asch, alleen ter wille van het
vergankelijke, vurige schepsel, dat daarin éen oogenblik woonde, - 's morgens, bij
het aankleeden, verbaast zij zich over de verschrikkingen van dien ouden middernacht,
reeds zoolang geleden vervlogen, - zij geeft uiting aan haar bewondering voor
dengene, die
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de ondergaande zon met zijn talmende kleuren terug zou kunnen brengen. Haar
interessantste gedichten, welke op den tijd betrekking hebben, zijn wel die waarin
niet de vergankelijkheid, maar de stilstand van den tijd tot onderwerp wordt: als de
mogelijkheid van een schijnbaar onafzienbare duur, te ervaren door het individu zelf,
dus niet alleen maar als eeuwigheidsbesef, of gedacht als eeuwigheidsbegrip:
Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if it were
A day when it was not.
It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.

De oneindigheid van een pijn, zijn licht uitwerpend uitsluitend om steeds nieuwe
perioden van pijn te ontdekken, mag men gerust een vondst noemen, die bepaalde
ideeën van een Nietzsche nog toespitsen kan. Zou b.v. het bouwen van een ‘hemel’
uit een daaraan ten grondslag liggende ‘hel’, waarover hij in Zur Genealogie der
Moral spreekt, niet in wezen identiek zijn met de wenschprojectie van een ‘eeuwige’
zaligheid van uit de subjectieve eindeloosheid der smart? Merkwaardig is het, dat
Emily Dickinson, hier noch op andere plaatsen ‘smart’ schrijft in plaats van ‘pijn’,
hetgeen toch veel mooier en verhevener zou klinken! Maar zij houdt zich aan de
elementair-biologische feiten, die overigens ieder kan verifiëeren, die wel eens een
slapelooze nacht door pijn heeft doorgemaakt met die zonderlinge onmogelijkheid
zich voor te stellen, dat de kwelling ooit zou kunnen eindigen.
Wat de ‘antithese’ betreft: met een haast obsedeerende onuitputtelijkheid worden
motieven verwerkt, die formeel tot dit begrip teruggebracht kunnen worden. Hierbij
valt
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op, dat Emily Dickinson er zich niet mee vergenoegt, de polaire verhouding alleen
maar als statisch verschijnsel te aanvaarden. De tegenstellingen worden dynamisch,
verkrijgen een eigen leven, er ontstaan wederzijdsche relaties, zij zoeken elkaar,
steeds weer opnieuw, zonder ooit in een ‘derde’, een eenheid of synthese, tot rust te
komen, of overwonnen te worden, zooals dat heet. Uit de vele mogelijke voorbeelden
kies ik twee gedichten, waarin zij al weer van de ‘pijn’ en het lijden uitgaat, nu onder
het gezichtspunt van de vormende, stabiliseerende waarde daarvan. In het eerste
glijdt zij op eigenaardige wijze af naar ‘aesthetische’ overwegingen; we zien haast
de kiem van een kunst-psychologische theorie onder onze oogen ontstaan:
Delight becomes pictorial
When viewed through pain, More fair because impossible
That any gain.

In deze aanduiding van wat ‘gewone’ vreugde of geluk onderscheidt van kunstgenot
vindt men zoo iets als het bekende ‘interesselose Wohlgefallen’ terug, maar in veel
scherper vorm. Doordat hier de pijn als tegenhanger en vooral tegenwicht van de
vreugde ingevoerd wordt, verkrijgt men namelijk een psychologisch motief van
positieven aard, dat in de neutrale en eenigszins moraliseerende ‘onbaatzuchtigheid’
der kantiaansche philosophie vrijwel ontbreekt.
Van het tweede schrijf ik het slot over:
Power is only pain,
Stranded, through discipline,
Till weights will hang.
Give balm to giants,
And they'll wilt, like men.
Give Himmaleh, They'll carry him!
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De overbrugging der tegenstellingen, hoe ephemeer, cryptisch, en weinig ‘synthetisch’
ook, beproeft Emily Dickinson vooral, als zij individu en wereld tegenover elkaar
plaatst en daartusschen verband legt, een verband, soms slechts van
vaag-pantheïstischen aard, maar altijd op plastische wijze weergegeven, vaak
symbolisch binnen het kader van haar natuurpoëzie. Slechts éens, in een harer sterkste
en diepzinnigste verzen, wordt explicite de synthese der tegenstelling behandeld, nu
tusschen rust en beweging. Dat deze synthese dan toch weer tot ‘raadsel’ wordt, sluit
zich geheel aan bij de bovengenoemde terughouding.
Terloops wijs ik nog op de compositie van dit gedicht; de driedeeling is een van
haar geliefkoosde schema's, doch hier draagt deze bovendien de geheele inwendige
structuur: in het aantal regels van elke strophe, het aantal voeten van elke regel, het
aantal voorbeelden van ‘these’ en ‘antithese’. Een dergelijke ‘Einschachtelung’
verzekert een gedicht zijn vastgesloten organische eenheid. Maar ook in andere
opzichten reken ik dit tot de overtuigendste specimina van haar kunst: deze drie maal,
in als lapidairschrift los van elkaar staande volzinnen, herhaalde incantatie:
Some things that fly there be, Birds, hours, the bumble bee:
Of these no elegy.
Some things that stay there be, Grief, hills, eternity:
Nor this behooveth me.
There are, that resting rise.
Can I expound the skies?
How still the riddle lies!

VI
In verscheidene van Emily Dickinson's gedichtjes ontmoeten we, zooal niet
opzettelijke zielkundige beschou-
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wingen, dan toch alle blijken van een grooten aanleg, een fijne intuïtie in deze richting.
Binnen het genre, dat we ‘psychologisch’ zouden kunnen noemen, overwegen sterk
de introspectieve verzen, begrijpelijk trouwens bij haar eenzelvigheid en geslotenheid
van karakter. Zij behoort als zoodanig geheel tot het type, dat b.v. Nietzsche
vertegenwoordigt: dat van den ‘menschenkenner’, die zijn inzichten in de
menschelijke natuur hoofdzakelijk verkrijgt langs den omweg (voor hem zelf is het
natuurlijk de kortste weg!) van zelfbespiegeling en zelfontleding.
Het is in dit verband merkwaardig, dat een probleem, door Nietzsche (en, in
navolging van hem, in onzen tijd door Ludwig Klages) voortdurend onder de oogen
gezien, door Emily Dickinson eveneens wordt aangeroerd. Het is het probleem van
de echtheid. Men zou het zoo kunnen formuleeren: in hoeverre is de mensch in staat,
voor zichzelf en daardoor ook voor anderen, gevoelens te huichelen die hij niet
ondergaat, handelingen te spelen, die niet de uitdrukking van zijn geaardheid zijn,
een levenshouding aan te nemen die niet zijn eigen bezit is? Het wordt het probleem
van den acteur, die, van de planken af, zijn acteurschap niet meer kwijt kan raken.
Wassermann geeft van dit type in Laudin und die Seinen een goed, hoewel constructief
portret in de vampierachtige tooneelspeelster Luise Dercum. De ‘three Graces’ van
Huxley, dit charmante vacuum, kan men als een onschuldiger variant beschouwen.
Overigens is de eigenschap der onechtheid lang niet uitsluitend het privilege der
vrouw. Volgens Klages zou zelfs de ‘Verlogenheit’ meer bij den man voorkomen!
Hoe dit zij, hier althans ontmoeten we een vrouw, die het vraagstuk op een wijze
aanpakt, waarvoor zelfs Nietzsche alle sympathie zou moeten gevoelen.
Emily Dickinson heeft natuurlijk bij het tot stand komen van het hierop betrekking
hebbende gedicht niet ‘geredeneerd’, wij kunnen echter haar impuls tot het schrijven
er van in het kort als volgt paraphraseeren: wat is de eenvoudigste levenssituatie,
waarin ieder mensch, hoe sterk zijn neiging tot simuleeren ook zij, zich van zijn
mislei-
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dend kleed ontdoet, en naakt en waarachtig wordt? En zij vindt deze uiterste limiet
in een levensfunctie, die niemand ooit ontloopen zal; zij bezweert in een 8-regelig
versje den naderenden dood, zoekt, als gedreven door koele necrophilie, het oogenblik
van het sterven (niet den toestand van het dood zijn, geen hiernamaals!) om de hoogste
levenswaarde te kunnen grijpen:
I like a look of agony,
Because I know it's true.

De zelfkritiek, die aan dit gedichtje ten grondslag ligt, wordt elders tot een gevaarlijke
zelfverscheurdheid. Al de gevaren der introversie schijnen in deze regels
gecondenseerd:
The soul unto itself
Is an imperial friend, Or the most agonizing spy
An enemy could send.

De verzen, die men in engeren zin ‘psychologische’ zou kunnen noemen, omdat ze
tot stand kwamen na observatie in het werkelijke leven, en de psychologie van anderen
of psychologische onderwerpen van algemeener strekking benaderen, vallen zonder
uitzondering op door een pessimistischen toon. Emily Dickinson is geen ‘idealistische’
menschenvriendin geweest. Trouwens haar geheele wereldbeeld is ‘depressief’
gekleurd. Als zij naar buiten zag, merkte zij vooral de donkere zijde van het
menschelijk karakter op. Daarbij versmaadt zij echter de kleine of groote
‘zondigheden’; men behoeft bij haar geen moraliseerende encyclopedie van
karakterfouten te verwachten. Gemeen hebben deze gedichten een zekere
helderziendheid voor de algemeene, nog niet in gebreken gespecificeerde
jammerlijkheid van den mensch-als-soort. Zij ziet ons niet in onze slechtheid, maar
in onze kleinheid. Zoo geeft zij het portret van een of anderen ‘zakenman’, met een
gezicht,
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zóo hard en succesvol (let op die quasie-vanzelfsprekende combinatie!), dat alleen
een steen zich in zijn gezelschap volkomen op zijn gemak zou voelen, en zij eindigt
met het veelzeggende: ‘Die eerste keer te zamen weggesmeten...’ Elders heeft zij
het menschelijk leven in vogelvlucht opgeteekend: het hart vraagt eerst om genot,
dan om een voorwendsel om niet behoeven te lijden, dan om kleine pijnstillende
middelen, dan om slaap, en eindelijk om den dood; hoe bijtend, en hoe juist gezien,
deze evolutie tot al kleinzieliger transigeeren! Daarbij merkt men nauwelijks, dat zij
zich over dergelijke onvolmaaktheden der menschelijke natuur erg verontwaardigd
heeft gevoeld; hoogstens wordt zij ironisch, zooals daar waar het publiek in een
circus voor haar méer ‘menagerie’ blijkt te zijn dan de voorstelling zelf.
In aansluiting aan dit genre citeer ik een vers, dat reeds een overgang vormt naar
haar liefdespoëzie. Misschien moet het met Emily Dickinson's persoonlijkste
levenservaring in verband gebracht worden, met die liefdesteleurstelling in haar
jeugd, een wond, welke zij haar geheele eenzame leven met zich meedroeg. Maar
ook afgezien van deze anecdotische beteekenis lijkt het mij belangrijk genoeg om
hier in te lasschen:
Not with a club the heart is broken,
Nor with a stone;
A whip, so small you could not see it,
I've known
To lash the magic creature
Till it fell,
Yet that whip's name too noble
Then to tell.
Magnanimous of bird
By boy descried,
To sing unto the stone
Of which it died.
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Het eerste gedeelte schijnt in toon geheel gelijkwaardig aan de drie zoo juist genoemde
verzen: koele ontgoocheling, achteloos-verachtelijke ironie. Maar dan: ‘yet it is too
noble than to tell that whip's name’. Wat is dit kleine, venijnige voorwerp, dat het
hart geeselt, en waarover het hart toch niet spreken wil? Die smartelijke teleurstelling?
Maar het kan zooveel meer beteekenen. En de laatste strophe maakt het alleen nog
maar tot elke harde en onvermijdelijke levenservaring, ons door het noodlot als een
steen onverschillig toegeworpen, waarbij echter de vogel (misschien waardoor de
vogel, want deze vogel, is dat niet de dichter zelf, die alle smartelijke ervaringen tot
kunst weet om te vormen?) tot het laatst toe zingen blijft.
Men ziet: Emily Dickinson slaat hier verzoenender tonen aan, maar toch nog zeer
geclausuleerd en ingehouden. De kloof, die haar van wereld en medemenschen
scheidt, wordt overbrugd, maar slechts door het luchtig bouwsel der kunst. Pas in
haar liefdesgedichten slaagt de overbrugging volledig, sluit zich, zij het ook
voorbijgaand, die breede en diepe kloof, breed door een eenzelvigen aanleg en
vereenzelvigende levenservaringen, diep door de aan haar wezen eigen antithetiek.
In haar natuurlyriek heeft zij haar geïsoleerdheid overwonnen door haar origineele
en toch zoo objectieve zintuigelijk-beeldende phantasie, in haar religieuze poëzie
hielp een zekere mate van schuw godsvertrouwen, in haar philosophie een
mystischpantheïstisch eenheidsbesef of een heroïsch stoïcisme. In haar liefdespoëzie
evenwel komt zij van zichzelve los en betreedt de werkelijkheid buiten haar.

VII
Naar aanleiding van deze liefdespoëzie moet ik nog eens, half tegen mijn wil,
terugkomen op de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat zij nooit van de
z.g. werkelijke liefde iets ervaren heeft. Er schijnt mij namelijk in de literatuur over
haar een soort misverstand binnengeslopen te zijn, reeds tot uiting komend in haar
bijnaam: ‘de
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non van Amherst’. Een non nu wordt krachtens de traditie alleen liefde tot God en
daarnaast een zekere ‘ziekelijke’ voorkeur voor de Christusfiguur toegestaan. Maar
Régis Michaud, die zoo aardig over alle ‘major’ en zelfs ‘minor poets’ der U.S.A.
schrijft, gaat nog veel verder! Voor hem wordt de non zooiets als een zure oude
jongejuffrouw, haar menschenschuwheid rancune, en de voornaamste beweegreden
tot het schrijven van haar gedichten dépit. Hoort dezen menschenkenner: ‘...courtes
et incisives boutades qui trompèrent pendant 20 ans la solitude d'une âme déçue...;
ils (haar verzen) n'eurent d'autre raison d'être que d'aider une recluse à se remémorer
sa querelle avec le destin’. Pas op andere plaatsen blijkt met welke instelling we hier
te doen hebben. Poe zelfs ontkomt n.l. ternauwernood aan de beschouwingen over
de ‘libido freudienne’ van dezen heer, die niet voor niets bij de ‘Seelenauflöser’,
zooals Klages een zeker soort psychanalytici noemt, in de leer is geweest. Voor wat
achter Emily Dickinson's verzen aan persoonlijke waarden leeft blijft dan natuurlijk
geen ander orgaan over dan die bekende mentaliteit, welke graag aanvaardt (ik neem
maar het eerste het beste voorbeeld), dat een vrouw haar kind zoogt, ‘omdat’ daardoor
wellustgevoelens aan de tepel opgewekt worden. Of dat iemand als Emily Dickinson
alleen gedichten schrijft als Ersatz voor een blauwtje. - Het ergerlijkst is, dat men
een dergelijke meening niet eens met goed gevolg bestrijden kan. Zonder twijfel zou
zij nauwelijks deze gedichten (en misschien zelfs heelemaal geen gedichten)
geschreven hebben, als zij ‘gelukkig getrouwd’ was geweest. Het is dan ook alleen
de toon die hier hindert. De alchimistische omzetting van onbevredigd of misvormd
verlangen tot kunst is een veel te fijn en gecompliceerd proces om door een zeer
zeker belangrijke, maar noodzakelijk grove, want slechts voorloopig oriënteerende
leer als de psychanalyse, die bovendien nu reeds elke 2e-rangsgeest ook buiten
Duitschland heeft leeren hanteeren, terloops belicht te kunnen worden. De
onbevredigde sexueele aandrift is een motor, een noodzakelijke aanleiding, een
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conditio sine qua non onder vele andere en even belangrijke conditiones, maar niet
een Oorzaak of Motief, waarmee men de beteekenis eener kunstenaarsfiguur uitputten
kan. Op deze wijze haalt men, zonder het te willen, een dergelijke figuur omlaag, en
brengt de werkelijke psychanalyse in discrediet.
Maar ik ga verder: dat bij Emily Dickinson ook maar eenigszins sprake is van een
vertroebelende rancune, kan ieder voor zichzelf ontkennen, die haar liefdesgedichten
leest. Zooals vanzelf spreekt, ingeperkt door het puritanisme, vertoonen enkelen
daarvan toch een dusdanig enthousiasme, een dusdanige aardsch-hartstochtelijke
bewogenheid, dat zij in een verzameling van de beste liefdesgedichten der
wereldliteratuur nauwelijks zouden misstaan. En ze zijn na haar 30e jaar geschreven,
dus na die teleurstelling! ‘Verdrongen’, verloochend of verstopt heeft zij blijkbaar
niets. Maar ‘gesublimeerd’ alles, zóo gesublimeerd, dat zij de oorspronkelijke ‘libido’
nog onverminderd en ongewijzigd in zich draagt: een paradoxaal feit (waar iets afgaat
en niets bijkomt, dat vermindert immers?), waarvan de gemiddelde over kunst en
wat niet meer schrijvende ‘Seelenauflöser’ door zijn overgenomen positivistische
en quasi quantitatief-natuurwetenschappelijke kijk uit den aard der zaak geen notie
kan hebben.
Dat Emily Dickinson ‘temperament’ bezat, hoe ook beheerscht en aan haar
poëtische intentie ondergeschikt gemaakt, bleek misschien reeds eenigszins uit het
bovenstaande. Maar lees nu eens het volgende gedichtje:
I'm wife; I've finished that,
That other state;
I'm Czar, I'm woman now:
It's safer so.
How odd the girls life looks
Behind this soft eclipse!
I think that earth seems so
To those in heaven now.
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This being comfort, then
That other kind was pain;
But why compare?
I'm wife! stop there!

Naast deze apotheose der schoksgewijs gerijpte vrouwelijkheid, met het eruptieve,
haast ‘röhrende’: ‘I'm Czar!’ (welk een inval!) en het lichtvaardige, het geheele vers
in den wind wegwerpende slot, zouden nog enkele andere van gelijken aard te noemen
zijn. Doch dan wordt onze aandacht toch weer door een geheel anderen toon geboeid,
de dichteres valt terug in haar vereenzaming, we ontmoeten haar in stemmingen van
vergeefsheid en wanhoop, vrijwillige ontzegging en berusting. Bijvoorbeeld in dit
gedicht:
Heart, we will forget him!
You and I, to-night!
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.
When you have done, pray tell me,
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you're lagging,
I may remember him!

Ligt er niet iets van de spheer eener gruwelijke magische nachtséance in deze haast
groteske verdeeling van arbeid tusschen het hart, dat de warmte, en haar zelf, die het
licht vergeten moet, eens door den geliefde uitgestraald? De laatste twee regels in
het bijzonder, - het orphisch terugblikken, het smartelijk ‘ondanks alles’, - zijn van
een aangrijpende plastiek, die geheel logisch uit de premisse van het gelijktijdig
vergeten volgt.
Een van haar mooiste creaties voeg ik hier nog bij, ontroerend van melodie met
die ongedwongen ingestrooide herhalingen:
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I should not dare tot leave my friend,
Because-because if he should die
While I was gone, and I - too late Should reach the heart that wanted me,
If I should disappoint the eyes
That hunted, hunted so, to see,
And could not bear to shut until
They noticed me - they noticed me;
If I should stab the patient faith
So sure I'd come - so sure I'd come,
It listening, listening, went to sleep
Telling my tardy name, My heart would wish it broke before,
Since breaking then, since breaking then,
Were useless as next morning's sun,
Where midnight frosts had lain.

Er blijft mij over één vers te noemen (het is te lang om geheel te citeeren 1), dat voor
mij het hoogtepunt van Emily Dickinson's werk vertegenwoordigt, een vers, waarin
alle draden schijnen samen te loopen: opstandigheid en stoïsche aanvaarding,
antithetische verscheurdheid en liefdesverlangen, metaphysische waakzaamheid en
overgave aan het mysterie. Al deze tegenkrachten komen nu tot evenwicht in een
gedicht, dat ook technisch-poëtisch de figuur der dichteres ten voeten uit geeft:
hiërarchisch-bedwongen opstijgen, over scherp gescheiden treden, naar een
uitstervende, vizionaire epiloog; de constructie het midden houdend tusschen
gebonden vorm en vers-libre; het rijm in alle vervaagde nuances; de toon: stamelend,
oraculeus, kort afgebroken als een gesmoorde snik soms, dan weer naïef-didactisch;
de origineele metaphoren in enkele lijnen neergezet, bogen gespannen over de verst
uiteenloopende begrippen in drie of vier woorden.

1) Love XII.
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In dit gedicht wordt de gescheidenheid der gelieven tot in het leven-na-den-dood
doorgetrokken: het motief van een Hero en Leander, hopeloos van elkaar verwijderd
tot in der eeuwigheid, elk aan een zijde van den afgrond verbannen:
So we must keep apart,
You there, I here,
With just the door ajar
That oceans are,
And prayer,
And that, pale sustenance,
Despair!

Er is geen tekort in hun liefde, noch aan de een noch aan de andere zijde, er is geen
van buiten af ingrijpend noodlot, geen reactieve haat of tegenzin van menschen, die
psychisch te dicht op elkaar leven, er is geen derde. Er is enkel die liefde zelf, die
uit zichzelf die krachten ontwikkelt, welke de beiden op straffe van zelfvernietiging
gescheiden zal houden. Hoe sterker de liefde, hoe onverbiddelijker de eenzaamheid.
- Leven kunnen zij samen niet, want wat zou het zijn, om als porceleinen kopjes op
één plank gezet, en mettertijd, oud en gebarsten, afgedankt te worden? Maar ook
kunnen zij samen niet sterven, want geen van beiden was in staat, de ander de oogen
te sluiten, of de ander te zien rillen zonder zelf deze koude, ‘Death's privilege,’
gelijktijdig en in gelijke mate mee te willen gevoelen. Noch kunnen zij samen uit
het graf opstaan, zoo gaat het gedicht verder, want nooit zou een van beiden Jezus
aanschouwen, die immers geheel door de geliefde overvleugeld werd; en evenmin
samen op het laatste oordeel verschijnen, want zij heeft nooit, zooals hij, den hemel
kunnen dienen, omdat zij tijdens haar leven door hém verzadigd werd, en nu geen
oogen meer over heeft voor een ‘sordid excellence’ als die van het paradijs.
In dit gedicht wordt Emily Dickinson's grootheid eerst geheel zichtbaar, het is of
al haar verzen te zamen slechts
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een preludium zijn voor dit eene. Er zijn er wellicht ‘betere’ bij, maar in geen ervan
wordt haar hoofdgedachte: de verlatenheid en verworpenheid van al het individueel
levende zoo consequent en met zulke tragische accenten uitgebeeld. Door de projectie
in het bovenzinnelijke (overigens zonder den minsten bijsmaak van dogmatiek,
waarvan het gewicht geheel door de hybris van de voorlaatste drie strophen vernietigd
wordt) verkrijgt deze uitbeelding bovendien een beteekenis, die ver boven het
eng-persoonlijke uitgaat. Mij althans is in de literatuur weinig bekend, dat zoo sober
en indrukwekkend de innige gepaardheid van de liefde eenerzijds, ondergang en
vernietiging van het individu anderzijds, als een algemeene en volstrekte
onafwendbaarheid doet gevoelen. Dat Emily Dickinson zich hier ten slotte toch als
individu blijft handhaven doet niets te kort aan de perspectieven op een volledige
overgave zonder voorbehoud.

VIII
Welke zijn de begrensdheden van Emily Dickinson's kunst, waar ligt het kritisch
punt, waarop men zou moeten beginnen deze niet meer groot en belangrijk te vinden?
Mijns inziens ligt dit punt reeds midden op de schoolmeesterslessenaar. Want hoe
klein en onvolkomen is haar vorm (‘vorm’ in een al zeer oppervlakkigen zin opgevat
weliswaar), hoe scheef en duister vaak de zinnetjes, hoe onhelder de rijmen, hoe
stamelend en hortend soms de toon; welk een onbeholpenheid, welk een gemis aan
klassieke geschooldheid! Het zijn ontegenzeggelijk de puntjes op de i, die ontbreken:
een zwaar tekort, door de wetten van geen enkele ars poetica te vergeven. Maar ik
voor mij vind deze zoo in het oog springende tekortkomingen, hoezeer ik ook van
inderdaad goede ‘volmaakte’ poëzie houd (het is treurig dat deze begrippen soms
contrasten zijn...), bijna van dezelfde orde als Slauerhoff's slordige komma's.
Bovendien: moet men werkelijk wenschen, dat deze dichteres sonnetten als Rossetti,
vijf-voetige jamben als Keats, pro-
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sodisch smeedwerk als Poe geschreven had? Hoeveel van haar poëtische intentie,
van haar specifieke vormdrift zou er niet verloren zijn gegaan! Deze naakte,
onopgesmukte vorm 1) was nu eenmaal voor déze intentie de eenig mogelijke
uitdrukking. Niet uit onmacht schreef ze juist déze gedichtjes. Geef het sonnet (of
elk ander gedifferentiëerd vormschema) aan een dergelijke spontaneïteit, aan een
dergelijke hooggespannen en eigenzinnige poëtische potentie, en het zal erdoor in
stukken geslagen worden. Misschien mag men zeggen, dat de streng gebonden
overgeleverde vorm in staat is, de creatieve spanning tot een zeker punt
disciplineerend op te voeren. Komt echter die spanning, de potentialiteit, de intentie,
de aandrift tot dichten, of hoe men deze ongrijpbare macht noemen wil, boven dit
optimum uit, nadert haar intensiteit (quantitatief) en oorspronkelijkheid (qualitatief)
tot een maximum, dan moeten zich de wegen scheiden. Dan schept de kunstenaar
zijn autonome vormen, die soms, soms niet, weer overleverbaar en nabootsbaar zijn.
Wie echter, o.a. deze overleverbaarheid en nabootsbaarheid als criterium handhavend,
beweren zou, dat Emily Dickinson zeker een merkwaardige denkster, mystica,
psychologe, natuurbeschrijfster, in één woord: een belangwekkende ‘persoonlijkheid’,
maar geen groote kunstenares was, of, zich wat inbindend dat zij ongetwijfeld wel
‘materiëele’ dichterlijkheid bezat, maar niet het echte vormende dichterschap, maakt
zich op een niet gemakkelijk meer te overtreffen wijze aan klassicistisch vooroordeel
schuldig. Men kan van een bepaalde poëzie natuurlijk meer of minder houden, het
lijkt me evenwel onmogelijk niet op een of andere wijze te beseffen, dat we hier te
doen hebben met zooal niet volledig harmonisch dan toch volmaakt in haar eigen
vorm uitgekristalliseerde kunst.
Hierover schreef ik reeds, toen ik naast het klanktype het geheel gelijkwaardige,
maar diametraal ertegenover

1) We vergelijken nu Emily Dickinson met het type-Poe, omdat zij binnen de grenzen van 't
klanktype tot de muzikale variant behoort. Whitman valt in deze beschouwingen dus geheel
weg.
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liggende intentioneele type plaatste. Op de gelijkwaardigheid dezer typen wil ik hier
nog eens den nadruk leggen, vooral omdat een uiterlijke overeenkomst met het
bekende vorm-inhoud-schema aan die gelijkwaardigheid zou kunnen doen twijfelen.
De poëtische intentie, mits sterk geconcentreerd genoeg, is reeds poëzie, of beter: is
het essentiëele der poëzie, is het eenige dat aan de poëzie beteekenis verleent. Zij
heeft niet alleen niets te maken met ‘vage, poëtische gevoelens, die ieder wel eens
heeft,’ maar evenmin met een ‘inhoud, die nog niet tot vorm geworden is’. Ten slotte
staat de poëtische intentie even ver van den vorm af als van den inhoud, of even dicht
er bij, om de eenvoudige reden dat vorm en inhoud zich gelijktijdig uit de poëtische
intentie ontwikkelen. Het verschil tusschen het klanktype en het intentioneele type
bestaat daarin, dat het eerste die ontwikkeling veel verder doorvoert, en, waar
differentiatie als perfectie imponeert, gemakkelijker beschouwd word als het
non-plus-ultra der poëzie, - doch tevens dat het al die gevaren van verstarring en
bastaardeering loopt, welke een grootere afstand van het eigen levenscentrum met
zich meebrengt.
We hebben hier te doen met een verschil analoog aan dat tusschen eicel en
uitgegroeid organisme. Ook hier hangt het geheel van den persoonlijken smaak af
wat als biologisch belangrijker zal gelden.
Wanneer men al zou willen beweren, dat het intentioneele vers nog geen poëzie
is, dan kan ik met hetzelfde recht volhouden, dat de allervolmaaktste, volledigst
gedifferentiëerde klankgedichten geen poëzie meer zijn, maar een zonderlinge imitatie
van een andere kunst: muziek, declamatie. Het is misschien de grootste tragiek der
dichtkunst, dat zij deze andere kunsten als grensgebieden naast zich moet dulden,
dat zij er voortdurend door bedreigd wordt, als men haar in éen richting consequent
wil doen evolueeren. Doch men moet hiervoor niet de oogen sluiten, en daarom leek
mij, al was het alleen maar als een vingerwijzing naar het wezenlijk vluchtige, intieme
en moeilijk ‘objectiveerbare’ karakter der poëzie, de opstelling van
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zooiets als een ‘intentioneel’ type gewenscht. In elke andere kunst zou deze opstelling
wellicht veel minder zin hebben.
Herhaaldelijk heb ik Emily Dickinson's werk met de moderne kunst, en, op enkele
punten met het moderne denken in verband gebracht. Dat zij voor onzen tijd van een
groot en nog maar zeer onvoldoende erkend belang is, lijkt mij evident, doch slechts
in een beperkten zin. Ik geloof b.v., dat haar kunst, zoo ooit, alleen als een ferment
invloed kan uitoefenen. Het zou dwaasheid zijn, deze figuur zonder meer tot de
moderne kunst te rekenen, bij bepaalde richtingen in te lijven: zij is een
phaenomeen-voor-eens, en uit dien hoofde is ze ook alleen maar ‘modern’ in
tijdeloozen zin. Zij zal latere generaties nog iets te zeggen kunnen hebben, zelfs al
zouden deze op óns ‘modernisme’ als op een fossiel terugblikken. Want meer nog
dan die onvergelijkelijke synthese van ongebreidelde phantasie en superieure logica,
meer dan haar maximaal geconcentreerde vorm, die ook pas die hachelijke combinatie
van verfijnde, scherpe vizie en uiterste diepte mogelijk maakt, zullen steeds de
argeloosheid en echtheid blijven boeien, die haar werk en persoonlijkheid in zulk
een hooge mate kenmerken. Over die persoonlijkheid: karakter, levensloop, heb ik misschien te weinig
uitgeweid. Wil men bijzonderheden, anecdoten? Dat zij drie boeken bezat, Emerson,
Keats en de Bijbel? Dat zij van wandelen hield, doch in latere jaren, in zichzelf
gekeerd en menschenschuw, haar huis niet meer uitkwam? Dat T.W. Higginson haar
na haar dood bij het Amerikaansche publiek heeft ingeleid? Dat haar psychologische
ontwikkeling geheel onder het teeken van een ‘negatief vader-complex’ stond? Of
wat meer?
Maar voor mij ligt haar portret. Een kegelvormig, wazig geplooid kleed, tot de
hals gesloten, tegelijk ijl en ondoordringbaar als een spiritistische materialisatie,
draagt het hoofd van een gemartelde hamadryade. Bes-donkere, schuw-verwonderde
oogen; volle lippen, die aan het ge-
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heele gezicht iets negroïds geven; wat breede en platte, maar niet groote neus; pijnlijk
gespannen uitdrukking, naast een in zichzelf verloren droomerigheid. Hoe zou men
gelooven, dat dit menschengezicht - wat dan ineens wordt het weer een
menschengezicht, een geestig, wrang glimlachend gezichtje - die geheimen gekend
heeft? Het is een zonderlinge ervaring tot haar portret terug te keeren, telkens, tusschen
het lezen van haar gedichten door.
S. VESTDIJK
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Boef
Luid vloekend stond hij stil en spuwde voor zich heen,
Braakte zijn gal uit op de kameraden,
Die hem lafhartiglijk hadden verraden,
En wist zich vloekend in zijn cel alleen.
Een ver geluid drong door de tralies heen,
Een trambel liet de avonddrukte raden.
Hij trapte, om zijn wellust te verzaden
De houten zitbank drie maal om zich heen.
Rekte het hoofd tusschen geheven armen,
Het oog doorborende den blinden wand,
Tot plots een siddering doorvoer zijn hand:
Wie gaf zich nu wellustig in haar armen,
Deelde het bed met haar, vroeg haar erbarmen,
Of speelde met haar zwaarberingde hand?

M.B. FRENKEL
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Dr. Dumay Verliest... (Slot)
Elfde hoofdstuk
Op het boekenlijstje van Lisse hadden werken over kunstgeschiedenis ontbroken;
hij had er bij Marie over geklaagd, dat hij, terwijl er in de hoofdstad een groote
tentoonstelling van primitieven geopend was, van de kunstgeschiedenis zoo weinig
afwist; en aangezien hij die tentoonstelling met zijn vrouw wilde bezoeken, had hij
Marie gevraagd, vooraf een paar handboeken op dat gebied voor hem aan te schaffen.
Onvoorbereid wilde hij er niet heengaan, had hij met nadruk gezegd; met muziek
was het iets anders, maar van schilderkunst, vooral oude, moest men iets weten, om
er ten volle van te kunnen genieten; de onderwerpen waren dikwijls zoo vreemd, en
het was vaak lang niet gemakkelijk om er precies achter te komen, wat zoo'n schilder
eigenlijk bedoeld had... Dit gesprek naar aanleiding van de primitieven-tentoonstelling
was het eerste geweest na een paar dagen van verkoeling; althans Marie had zich
verbeeld, dat Lisse iets wist of vermoedde van George's mislukte plannen; hij had
er geen toespelingen op gemaakt, maar van tijd tot tijd heen en weer geschoven op
zijn stoel op een manier, die zij van hem kende, en geweigerd op litteraire thema's
in te gaan. Het gesprek had den vrede weer geheel hersteld; blijkbaar was Lisse's
ergernis een natuurlijken dood gestorven. Hij had haar zijn wantrouwen in de moderne
schilderkunst kenbaar gemaakt, maar er twijfelend bijgevoegd, dat het ook mogelijk
kon zijn, dat hij er alleen niets van begreep; in ieder geval leek het hem beter, met
de oudere schilders te beginnen, omdat die minder zonderling afweken van wat men
gewoonlijk zag. Boeken daarover zijn zeker nogal prijzig? had hij goedmoedig
gevraagd; al die plaatjes... Marie had zich belast met den aankoop; en omdat er dien
dag groote bestellingen waren ingekomen, had hij haar een
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schrikbarend hoog bedrag ter hand gesteld. Zij had er maar iets meer dan de helft
van uitgegeven en een paar uitmuntend geïllustreerde Duitsche uitgaven bemachtigd.
Het had haar een zeker gevoel van rust gegeven, dat Lisse's stemming was bijgedraaid
en dat zij niets bijzonders meer aan hem had kunnen merken; het wil toch minstens
zeggen, dacht zij verlicht, dat er met George geen ernstige dingen zijn gebeurd, want
anders zou hij het geweten hebben.
Zonder veel aandacht bladerde zij in één der nieuwe aanwinsten. Het was
betrekkelijk laat en haar dag was vermoeiend geweest; de drie koningen in allerlei
variaties, kruisigingen en grafleggingen gleden aan haar voorbij, tot zij op een
reproductie stuitte, die haar door het onderschrift trof: St. Lucas de Heilige Maagd
schilderend. Het was een middelmatig doek, naar de reproductie te oordeelen; alleen
het intelligente, verdiepte gezicht van den schilderenden evangelist was eenigszins
opvallend; maar zij zou het niet hebben gezien, als de woorden onder de afbeelding
haar niet hadden vastgehouden. De naam Lucas voerde haar terug naar den avond,
dien zij vergeefs uit haar gedachten trachtte te verbannen; en verder, naar het fanatieke
verhaal van juffrouw Van der Wall, waaraan zij zich verbood waarde te hechten en
dat haar toch niet losliet. Ik bedank ervoor, zei zij telkens koppig tegen zichzelf, om
mij te bemoeien met iets, waar ik niet mee te maken heb en dat mij is opgedrongen
door de praatjes van een hysterica... Maar terwijl zij nog redeneerde, speelde haar
fantasie al met honderd combinaties en onbewijsbare gissingen, verlangde zij naar
nieuws van Dumay, dat haar zekerheid zou brengen. Met eenige schaamte moest zij
zich tenslotte bekennen, dat zij zich een vast denkbeeld had gevormd van de vrouw,
waarover juffrouw Van der Wall had gesproken: een beeld met bepaalde, regelmatig
terugkeerende attributen, geïnspireerd op den haat van een huishoudster. Zij wist,
dat het alleen in haar verbeelding bestond en dat haar verstand het bestreed; maar
het was er niettemin en het liet zich gelden.
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St. Lucas.
Over Lucas had juffrouw Van der Wall het gehad, de slang had Lucas in het gezicht
gespuwd, en op die vrouw was Victor verliefd, daar wilde hij mee trouwen. Wat zou
hij in haar zien, wat heeft die Lucas in haar gezien?... Zij tuurde op het gezicht van
den vriendelijk verdiepten evangelist; en onwillekeurig begonnen zich zijn trekken
te verbinden met den naam van den onbekenden voorganger van Dumay. Lucas: een
stille, bescheiden burgerjongen misschien, met artistieke neigingen en veel angst
voor het leven, beheerscht door die vrouw, die hem om den vinger windt; een
romanticus, die alleen zijn droom ziet, een madonna wil schilderen en daarom voor
alle realiteit blind blijft; op beslissende momenten passief, want verdiept in zijn
droom, en niet eerder opgeschrikt uit zijn droomerij dan door een nuchter feit,
waartegen zelfs hij, de romanticus, zich niet kan verzetten. Zij spuwt hem in het
gezicht, hij ontdekt met één oogopslag alles, wat hem verborgen is gebleven; en nu
moet hij de realiteit wel aanvaarden, nu is er geen madonna meer te schilderen.
St. Lucas de Heilige Maagd schilderend. Zij sloeg de pagina om; spookachtig
vervormde wezens van Hiëronymus Bosch verschenen. Tegelijk hoorde zij een
vreemd gestommel op de trap. Was er gebeld? Zij luisterde. Iemand kwam naar
boven, met zware, onzekere passen.
Er werd aan den deurknop van haar kamer gemorreld; toen ging de deur langzaam
open. Het was George.
Hij stond in de schaduw, die de schemerlamp over de kamer wierp; de witte doek
droeg hij nog om zijn rechterarm.
Marie had het boek neergelegd. Zij was even geschrokken van zijn onverwachte
binnenkomen, maar niet erg; het scheen haar plotseling, of zij op één of andere manier
steeds op een laatste afrekening was voorbereid gebleven.
‘Wat kom je doen?’ vroeg zij kalm.
George lachte. Zij hoorde dadelijk, dat hij dronken was.
‘Ik? Ik heb gewed, dat...’ Hij slikte zijn woorden weer in, alsof hij zich erg
versproken had en sloeg met zijn lin-
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kerhand in de lucht. ‘Ik zeg maar wat, luister er maar niet naar. Maar je kon me toch
eerst wel eens goeienavond zeggen? of ben ik dat ook al niet meer waard soms,
Margot?...’
Hij was al zoo dronken, dat hij den deurknop angstvallig bleef vasthouden.
‘Zeg, Margotje,’ herhaalde hij lodderig, ‘ben ik dat niet meer waard? Zeg het dan
maar eerlijk, dan ga ik wel weer.’
Voorzichtig liet hij den knop los en kwam de kamer in, op haar af. Wat zal hij nu
doen, dacht zij, bijna nieuwsgierig, niet bang zelfs, toen hij vlak voor haar stond.
‘Ik wou je wat vragen,’ zei hij opeens grinnikend. Toen keek hij weer ernstig en
gewichtig. ‘Maar ik ben bang voor je. Je zult boos worden, als ik het je vraag. Maar
ik zal het toch doen.’
Hij rimpelde zijn voorhoofd bedenkelijk.
‘Zul je niet boos worden? Dan zal ik het je maar vragen. Ik wou je vragen of je
met me... wilt gaan dansen. Het is nog geen elf uur!’ liet hij er ijverig op volgen,
terwijl hij haar zijn armbandhorloge onder den neus duwde. ‘Kijk eens aan, nog maar
kwart voor elf. Zie je wel, Margot? ik maak je niets wijs. Het wordt nu juist gezellig.’
Zijn gezicht kwam opdringerig dicht bij het hare.
‘Je hebt gezegd, dat je niet met me wou trouwen... omdat je die schoolmeester
liever had, hè? Maar daarom is het toch niet noodig, dat we als vijanden tegenover
elkaar staan? Je kunt toch gerust... met me gaan dansen. Net als vroeger, hè?’
Nu zal ik aanstonds iets moeten doen, dacht zij zakelijk; iets belachelijks, iets
corrects. Een klap misschien? Op zijn rechterwang dan, juist voor zijn oor... Zij
wachtte en zag hem aan. George stond geen halven meter van haar af; de
schaapachtige, onzekere uitdrukking in zijn oogen gaf haar een gevoel van afkeer.
Een schaapachtige en onzekere George, bah! het was oneindig erger dan
dronkenschap!
Zij wachtte; maar er gebeurde niets. Er was niets anders in de kamer dan het
ongelijke duel van hun oogen. Plot-
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seling zag zij in zijn blik iets veranderen; er kwam iets van schaamte en ontwakend
fatsoen bovendrijven; het slungelige lichaam begon naar een houding te zoeken; in
een paar seconden scheen het den satyr afgeschud te hebben, om alleen maar
gentleman te zijn. Het was een mislukte, zielige poging, maar een zoo duidelijke
crisis van een mensch, die berouw krijgt en nog niet weet, hoe het te administreeren,
dat Marie er van schrok. Zij verbaasde zich om haar eigen macht over een wezen,
dat zij zonder een woord te zeggen had aangezien.
Tegenover haar worstelde George met de dikke nevels in zijn hoofd om zijn
luitenantsdecorum. Hij liep met potsierlijk schijngemak naar de deur en klemde den
reddenden knop weer vast.
‘Ik maak je wel mijn excuses,’ mompelde hij. ‘Het is mijn plicht, om...’
Hulpeloos probeerde hij stram te staan.
‘Het is mijn plicht...’
Hij kwam niet verder; een schelle hik onderbrak hem. Hij begon verlegen te lachen.
Toen trok er een wolk van rampzaligheid over zijn voorhoofd, alsof ergens een groot
raadsel dreigde.
‘Ik zal maar weer gaan,’ zei hij sullig.
En even later was hij weg. De scène had geen kwartier geduurd. Het boek lag nog
opengeslagen bij Hiëronymus Bosch. Marie bladerde verder, met kalme handen; zij
dacht erover na, hoe George tot deze dwaasheid gekomen kon zijn; een weddenschap
of een soort wanhoopsdaad? maar zij dacht erover als over een schaakprobleem; het
kon haar niet meer schelen; het kwetste haar trots niet eens, dat George zich tegenover
zijn collega's kon hebben beroemd op zijn voorloopige successen bij een vrouw, die
boeken las en toch dansen kon, dat zijn nederlaag hem had verleid tot een optreden
van de domste soort.
Terwijl zij de voor Lisse bestemde boeken op elkaar legde, verwonderde zij zich
erover, dat zij George een klap had willen geven, op zijn rechterwang, vlak voor zijn
oor.
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‘Ik moet een wagen zonder chauffeur hebben,’ zei Dumay.
De baas ging in de garage kijken.
‘Ik heb er nog één thuis,’ rapporteerde hij. ‘Een tweepersoons Ford, een best
wagentje. De andere zijn al weg, het is tegenwoordig druk met de Zaterdagmiddag.
Is het goed, mijnheer?’
‘Best, best,’ zei Dumay gejaagd; het kwam hem voor, dat de man hem opzettelijk
wilde vasthouden met zijn omslachtigheid. ‘Maar ik heb haast, dus...’
‘Het is zeker voor het heele week-end, mijnheer?’
‘Jawel!’
De eene sigaret na de andere oprookend liep Dumay voor de garage heen en weer,
tot de baas het wagentje voorreed. Hij had zijn zenuwen nauwelijks meer in bedwang;
hij had zich dien nacht niet uitgekleed, bijna niet geslapen, den Zaterdagmorgen in
versuften toestand voor de klas doorgebracht en zich op de been gehouden door te
denken aan het komende week-end. Een dwanggedachte zat hem op de hielen: ieder
oogenblik kan iemand op mij toekomen met een onheilstijding van Karin. Onder het
tweede uur was er hard op de deur van zijn lokaal geklopt. Daar is het, had hij gedacht,
met een gevoel, alsof zijn hart stilstond; maar het was een jongen geweest, die een
schrift kwam vragen. Overal schenen boden te loeren, die gereedstonden hem briefjes
te overhandigen; de straten van de stad benauwden hem zoo, dat hij vermeed de
menschen aan te zien, uit vrees voor mogelijke ontmoetingen. In huis herinnerde
hem ieder ding aan Karin; op het gezicht van juffrouw Van der Wall meende hij iets
van leedvermaak te ontdekken; het rinkelen van de telefoon, twee keer achter elkaar,
gaf hem een schok. Toen was hij op het denkbeeld gekomen, dat hij de stad uit kon
gaan, kilometers leggen tusschen zichzelf en zijn misdaad; hij was naar de garage
gegaan, waar hij eenige malen een auto had gehuurd, in de hoop, dat hij niet te laat
zou zijn.
Hij zat achter het stuur; de baas groette hem vriendelijk, hij tikte aan zijn hoed en
reed weg. Een paar honderd
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meter verder moest hij weer stoppen, voor een verkeersagent; om hem heen wachtten
fietsers, die hij wantrouwend aangluurde; de angst, dat iemand zich onverwachts een
weg zou banen door die omstanders en hem een klein briefje zou toestoppen, maakte
hem zoo schichtig, dat hij onverantwoordelijk gas gaf, toen de agent het verkeer liet
passeeren. Hij hoorde een paar vloeken achter zich, maar zag niet meer om.
Buiten de stad kalmeerde hem even de gezonde stilte van het landschap. Het asphalt
spoelde zoo soepel onder zijn wielen weg, de motor suisde zoo gewillig onder den
druk van zijn gaspedaal, de weiden en slooten gleden zoo regelmatig langs hem heen,
dat hij zich bevrijd voelde van den dwang, die de stad op hem gelegd had. Het duurde
een paar kilometer; toen passeerde hij een meisje, dat met haar fiets aan den kant
van den weg stond. Karin! flitste het door hem heen, en de obsessie was er weer. Het
asphalt, het gesuis van den motor, het landschap keerden zich tegen hem; zij verweten
hem, dat hij hier onbezorgd reed, voorwendsels zocht om te kunnen vergeten, terwijl...
Hij maakte zijn gedachten niet af, maar gaf vol gas; de motor begon met een diepe
bas te brommen, de boomen sprongen op zij. Kon ik maar tegen iemand kletsen,
dacht hij, nonsens praten; ik heb nooit geweten, dat het zoo helsch was, een mensch
ongelukkig gemaakt te hebben, dat het mogelijk was, verantwoordelijkheid te voelen
voor een ander.
Een tractor raasde hem voorbij... Maar ik heb toch de waarheid gesproken; ik heb
alles bekend; kan ik dan nog meer doen? is dat niet voldoende? neemt dat dan de
verantwoordelijkheid niet van mij af?... In een krankzinnig tempo nam hij een scherpe
bocht. Zij weet niet, wat waarheid is; wat zij weet, is, dat ik haar bedrogen, opgelicht,
onteerd heb; dat is haar eenige waarheid; dàt is haar waarheid, die even goed is als
de mijne; daarvoor komt zij op, en dat is mijn schuld, dat is niet af te wasschen. Ik
heb haar tot haast aangezet, haar positie vernietigd, haar vertrouwen in mijn leiding
voorgezwendeld; toen ben ik als een idioot gedrost. Is dat ook niet de waarheid? had
ik
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dat niet vooruit moeten berekenen? was dat niet zwakzinnig?
Hij minderde gas en reed een dorpsstraat binnen, waar kinderen voor de huizen
speelden en kippen kakelend wegwaggelden. Hij zwenkte langs het kerkplein, waar
een handwijzer stond, vol namen en kilometercijfers. Eén naam kwam naar voren:
14 KM... Dumay stopte en draaide; toen sloeg hij rechtsaf. Er was een plan bij hem
opgekomen: ik rijd naar Max en Lydia, dan heb ik een doel, daarna kunnen we verder
zien! In ieder geval kan ik daar praten, gezelligheid en afleiding vinden...
Max en Lydia. De klank van hun namen herinnerde hem aan een spartelende baby,
een morgen met kerkklokken en zon, een wandeling, een oud kantongerecht: een
reservoir van gelukkig verleden. De Ford bolderde over de hobbelige keien van een
provincieweg, maar Dumay vertraagde zijn vaart niet; het kon hem niet schelen, dat
hij van tijd tot tijd op en neer geslingerd werd; nu kan Max mij helpen, door zijn
theorieën over poëzie, nu mag hij mij beschuldigen van cerebraliteit, zooveel als hij
wil; als hij maar praat en als Lydia maar theeschenkt en de baby verzorgt! Hij joeg
den motor vooruit en ontdekte, nog voor hij er op bedacht was, de beide torentjes
van Max' residentie; hij reed langs het kantongerecht, over het rustieke
ophaalbruggetje, langs het nette heerenhuis van notaris Westerborg; alles kwam hem
paradijsachtig liefelijk voor en oud als van voor den zondvloed. Toen stopte hij voor
het hekje van Max' huis en zette den motor af.
Hij belde aan en werd door het dienstmeisje in de tuinkamer gelaten. De adem
van den tuin kwam door de groote openstaande deuren naar binnen; alles stond in
bloei; een brutale vogel zat op den drempel en keek hem met naakte kraaloogen aan
zonder weg te vliegen. Benijdend koesterde hij zich in de zuivere atmosfeer, waarop
hij nog geen maand geleden een zeker recht had kunnen laten gelden, die hem nu
het privilege van andere, van eenvoudige en gelukkige menschen toescheen; het was,
of hij als een ondergeschikte stond in een omgeving van dingen, die hem
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betooverden, maar niet toekwamen. Verspeeld, dacht hij verbitterd, verspeeld en
weggesmeten. Wat zou Karin nu doen, waar zou zij zijn, hòe zou zij zijn? En weer
was de atmosfeer vergiftigd met gedachten en beschuldigingen. Met een boosaardigen
uitval joeg hij den vogel weg en balde zijn handen tot vuisten.
‘Dag, Vic! Dat is aardig van je!’
Achter hem stond Lydia.
‘Ik moest je even laten wachten, de baby moest geholpen worden. Je vindt het
toch niet erg?’
‘Volstrekt niet! Ik ben degene, die zich moet excuseeseeren, omdat ik zoomaar
binnen kom vallen.’
Haar verschijning had Dumay zoo getroffen, dat hij zijn eigen gedachten vergat
en haar bijna onbeleefd bleef opnemen. Zij zag er bleek uit en had kringen onder de
oogen; onmiddellijk voelde hij aan haar manier van opgewekt doen, dat zij iets wilde
verbergen, waarvan hij zeker wist, dat het er een maand geleden niet geweest was.
De baby, schoot hem door het hoofd, er zal toch niets met de baby zijn?
Hij informeerde voorzichtig:
‘Hoe maakt de baby het? Alles in orde?’
‘Best, hoor! Groeit als kool, ik zìe hem groeien. Hij wordt zoo leuk! Je wilt
natuurlijk thee? Ja, ik merk het al aan je, je bent aan thee toe, die is dadelijk klaar!’
Zij ging naar de theetafel en schonk het water op. Waar is Max, dacht Dumay
eensklaps. Hij wilde naar hem vragen, maar een ongemotiveerde gêne bekroop hem.
Op hetzelfde oogenblik zei Lydia effen:
‘Je zult Max vandaag niet zien. Hij heeft een week vacantie en is sedert eergisteren
op reis.’
‘Zoo! Op reis! En mag jij niet mee?’ vroeg Dumay schertsend. Toen hij het gezegd
had, had hij weer een vaag idee, dat zijn scherts slecht geplaatst was.
Lydia's onderlip trilde, maar zij lachte er luid overheen.
‘Wat dacht je wel van me! Ik kan de baby toch niet alleen laten, stel je voor. En
Max moet er zoo nu en dan eens uit, dat heeft hij noodig, en dus...’
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Hij zag, dat zij tranen in haar oogen had en om ze te verbergen, snel naar de theetafel
terugging. Ik kom werkelijk op het ongelegenste moment, dacht hij. Hij zocht een
zin:
‘Maar misschien vind je het dan wel heel vervelend, dat ik...’
‘Ik vind het erg prettig, dat je gekomen bent!’
Verbaasd over den klank van haar stem zag hij haar aan. Zij was tegenover hem
gaan zitten en trachtte haar tranen niet langer te maskeeren.
‘Ik kon niet langer alleen zijn. Je bent juist op tijd gekomen, ik moet er met iemand
over praten.’
Zij had hem haar hand toegestoken; hij hield die sprakeloos vast. Hij had over
Lydia nooit meer anders gedacht, dan als aanhangsel van Max en moeder van diens
baby; nu maakte dat aanhangsel zich plotseling van Max los en vroeg hulp aan hem,
die hier zelf hulpeloos heen was gezwalkt. De nieuwe situatie: Lydia met een
onsterfelijke ziel, Lydia los van de baby, verwarde hem zoo, dat hij alleen een paar
onsamenhangende troostwoorden kon stamelen. Dit was dus het geluksreservoir, dat
zijn afgunst had opgewekt! Door een oppervlakte van zonnigheid had hij zich laten
bedriegen en aan een onnoozele, toch benijdenswaardige idylle geloofd! Een
vernedering te meer, of eigenlijk: dezelfde vernedering, van een anderen kant bekeken!
Verblinding, zelfbedrog, schoone schijn... Je was een kind, Dumay, met de pedanterie
van een menschenkenner...
Lydia veegde haar oogen af; haar ééne hand liet zij vertrouwend in de zijne liggen.
‘Jij bent Max' beste vriend geweest, jij zult wel begrijpen, dat ik geen kwaad van
hem wil spreken. Maar ik kan het niet langer uithouden.’
Zij zweeg even. Toen zei zij, bijna toonloos:
‘Max is op reis met Souzie... je weet wel.’
Weer een stilte. Zij tuurde strak voor zich uit; toen, als om zichzelf te verdedigen
tegen haar gevoel:
‘Het is misschien erg kinderachtig van me, dat ik er
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niet tegen kan... want Max is absoluut eerlijk tegen mij. Het is, geloof ik, erg
kleinburgerlijk van me, want hij heeft het noodig voor zijn kunst, om niet te verstarren,
zegt hij, en dat is zoo. Hij heeft aan één vrouw niet genoeg, zegt hij, hij wil alle
kanten van het leven leeren kennen, en niet vastraken in kleine gewoonten. Souzie
leert hem weer een kant van het leven kennen, die ik hem niet geven kan. Hij is erg
eerlijk, hij verzwijgt mij niets, en ik heb geprobeerd het te begrijpen, ik heb tegen
mezelf gezegd, dat hij geen gewoon mensch is, maar een dichter. Maar ik kan het
niet, ik kàn het niet... ik houd het zoo niet uit...’
Met horten en stooten had zij haar misère verraden. Dumay streelde haar hand,
hij kon niets zeggen; deze tragi-comedie van de absolute eerlijkheid had hem zoo
geraakt, dat hij alleen maar Lydia's partij kon nemen en in zijn heftige antipathie
tegen Souzie Max betrok. Als hij er zijn absolute eerlijkheid maar voor gebruikte,
om ronduit zijn passie voor bridge te bekennen, dacht hij grimmig, in plaats van met
dat aanstellerige, snobistische mormel aan de verschillende kanten van het leven te
gaan exerceeren, zijn vrouw tot proefkonijn op te fokken en ongelukkig te maken!
Láát hij vastraken in zijn kleine gewoonten, wat is er aan verloren, láát zijn dichtader
verkalken, wie zal het merken? Maar onze goede mr. D. vindt het wat prettig, dat hij
Gestalten in den Nevel heeft, om zijn escapades een mooien naam te geven! Daarvoor
moeten dus de woorden ‘kleinburgerlijk’ en ‘verstarring’ den weg vrijmaken!
Toen, als een verblindende onthulling, viel het vonnis op hem zelf terug: En
waarom zit ìk hier? Om mijn absolute eerlijkheid, omdat ik mijn escapade met de
waarheid wil dekken! En intusschen wegvlucht van de plaats, waar ik mijn waarheid
zou moeten verdedigen. Hoe waag ik het in vredesnaam, Max aan te klagen, ik, die
met een menschenbestaan gespeeld heb, die op den loop ben voor de consequenties
van mijn handelingen! Lafaard, schoft, verdedig je tot het uiterste, maar knijp niet
uit naar ge-
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luksreservoirs, die er niet zijn... met je ellendige, stompzinnige waarheid, die háár
waarheid niet is!
Over Lydia, die met gebogen hoofd zat te huilen, heen staarde hij in den bloeienden
tuin, de rest van het geluksland. Het was hem, of dikke vooroordeelen lijfelijk langs
hem afdropen, of er, terwijl hij niets deed, allerlei met hem gebeurde, waaraan hij
geen woorden kon verbinden. Hij zat maar stil en streelde Lydia's hand: een half uur,
een uur, anderhalf uur... Zij scheen geen antwoord meer van hem te verwachten;
langzaam waren haar snikken bedaard; zij zat stil, als hij, en van tijd tot tijd
ontmoetten hun oogen elkaar, als om te verzekeren, dat zij genoeg hadden aan stilte.
De vogel kwam terug, gluurde naar binnen, verdween weer. Eenige malen sloeg in
de verte een klok.
Toen hij eindelijk opstond, wist hij, dat hij niet dezelfde Dumay meer was, dat de
oude Dumay een moeilijken dood was gestorven.
‘Ik rijd nu terug, Lydia,’ zei hij. Zij knikte; het leek, of zij iets begrepen had van
wat er in hem omgegaan was en of dat haar voldoende was. Hij hield haar hand vast.
‘Ik dank je, omdat je mij vertrouwd hebt. Houd je goed, we moeten ieder voor zich
maar zien, hoe we uit de purée komen.’
Toen hij wegreed, wuifde zij hem na; hij zag nog eens om en wuifde terug.
Hij gaf vol gas, de afrekening tegemoet.
Het was nog half licht, toen hij thuiskwam. In de bus vond hij twee brieven. Op den
eersten herkende hij de hand van Marie; hij scheurde de enveloppe met een vreemde
haast open.
Beste Vic
Onlangs kreeg ik een eenigszins zonderling bezoek van juffrouw Van der Wall, die
mij van je nieuwe plannen vertelde. Vind je het gek, dat ik je voor je a.s. huwelijk
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nog graag zou willen spreken? Ik hoop van niet en kom zonder tegenbericht
morgenavond bij je.
Marie
Het adres van den tweeden brief was door een hem onbekende hand met potlood
gekrabbeld. Hij las:
Ik was al tweemaal voor niets hier. Karin heeft zich van kant willen maken. Kom zoo
spoedig mogelijk naar ons toe, red haar, haar moeder bidt er om!

Twaalfde hoofdstuk
‘Zoo hard mogelijk rijden!’ zei Dumay tegen den chauffeur.
Hij liet zich in de taxi vallen; zijn voorhoofd was nat van het zweet. Het briefje
van mevrouw Laurens kneep hij in zijn hand tot een prop, terwijl door zijn hersens
het ééne beeld voortdurend werd opgemalen: Karin, in bed, neemt de revolver uit de
lade van het nachtkastje en schiet... Telkens wanneer hij de revolver langzaam omhoog
zag gaan, naar het doodsbleeke gezicht van Karin, haar vinger aan den trekker, sloeg
hij met de volle vuist op het harde kussen van de taxi, als om den chauffeur de sporen
te geven; driemaal achtereen vouwde hij het samengeknepen briefje weer open en
las de paar regels over; vertwijfeld klemde hij zich vast aan het ééne lichtpunt: zij is
niet dood, nog niet, nog niet... misschien heeft zij misgeschoten... een kleine wond,
ongevaarlijk, wie weet... Maar zij kan nu stervende zijn, dacht hij dan weer en vouwde
het briefje opnieuw open. Kom zoo spoedig mogelijk, red haar. Hoeveel uren geleden
schreef zij dat niet? Toen ik langs dien handwijzer reed? of terwijl ik met Lydia
praatte? Lieve God, laat ik haar niet dood vinden. Misschien ging zij dood op het
moment, dat ik het couvert van Marie's brief openscheurde. Waarom heb ik haar
bedreiging met zelfmoord geen seconde ernstig opgenomen,
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waarom heb ik aan alles eerder geloofd dan aan dat? Hiermee slaat zij mij ieder
wapen uit de hand... als zij maar niet dood is, is alles goed... ik zal haar, dat zweer
ik, niet meer met mijn waarheid vervolgen. Ik zal... ik weet het niet, maar laat zij
misgeschoten hebben, laat ik haar in leven vinden.
De chauffeur reed de straat in, waarin hij enkele weken geleden onder een lichten
maanhemel geloopen had, met den sleutel van Karin's huis in zijn zak, als een
inbreker. Voor het huis stonden nu twee bedaagde juffrouwen te praten; zij stonden
onder de lantaarn, de ééne torste een bultige tasch met boodschappen. Terwijl de
chauffeur stopte en Dumay met hem afrekende, zetten zij hun conversatie rustig
voort; brokstukken ervan drongen helder tot hem door:
‘... haar man heeft een bezetting op de borst... jawel, juffrouw, het is d'r eigen
vader. Ook zenuwen erbij, zeker, hij is al eens weggeweest.’
In de kalme avondstemming van de straat stond Dumay voor het bordje met den
naam Laurens in krulletters; aan het huis was niets te zien, er liep geen bloed van de
stoep, de juffrouwen hadden nauwelijks opgekeken, toen de chauffeur wegreed. Hij
verkeerde in een vreemden staat van bevrorenheid, terwijl hij na het overgaan van
de bel wachtte op het opengaan van de deur; het was, of de mogelijkheden van de
volgende minuut hem zoo overstelpt hadden, dat hij niets meer kon voelen dan
dankbaarheid om het afloopen van den moordenden onzekerheidstermijn.
De deur ging open. Hij zag mevrouw Laurens voor zich, bleek en met vurige
randjes onder de oogen, in een slordige, vette kimono. Zij liet hem binnen zonder
iets te zeggen. Zonder dat er zelfs een groet gewisseld was, stonden zij tegenover
elkaar naast de gong.
De revolver, dacht hij, de revolver.
‘En... is zij... is zij... zij leeft toch?’
Hij greep mevrouw Laurens bij de arm; hij had meer gefluisterd dan gesproken.
Zij knikte. ‘Ja, zij leeft...’
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Goddank, goddank, zij leeft! De spanning brak, hij zuchtte diep. Hij had mevrouw
Laurens kunnen omhelzen; maar plotseling dacht hij eraan, dat zij misschien gewond
en doodziek op hem lag te wachten.
‘Is zij... ernstig gewond?’ vroeg hij haastig.
Zenuwachtig en argwanend schudde mevrouw Laurens van neen.
‘Zij heeft geprobeerd, zich met veronal te vergiftigen. Ik kwam juist binnen, toen
zij een paar poeiers ingenomen had, de rest heb ik haar nog af kunnen nemen. Ik heb
dadelijk den dokter laten komen, en god zij dank, het was niet doodelijk...’
Zij snoot heftig haar neus en begon plotseling te jammeren:
‘O God, o God, wat een ellende en een schande breng je over ons... en ik als
moeder, die dat nog moet beleven van mijn eigen kind! Ik heb haar altijd wel
gewaarschuwd, maar jullie moest en zou doorzetten. En dat een kind niet beter weet,
is nog tot daaraantoe... maar een man van in de dertig jaar, dat is een schande, een
schande! Hoe kan een mensch zoo zijn woord breken... dat gaat er bij mij niet in...
dat kan ik van een fatsoenlijk man niet gelooven.’
Dumay stond er wonderlijk nuchter bij. De mededeeling over de veronal-poeders
had zijn gedachten een andere richting gegeven; geen revolver, geen bloedende
schotwond, maar een paar witte poeders vormden nu onverwachts den achtergrond
van Karin's wanhoopsdaad. Hij betrapte zich op een sensatie, die op teleurstelling
leek.
‘Het is verschrikkelijk! In twee maanden trouwen, meubels gekocht, Karin weg
van kantoor, en dan zooiets... wat een schande wil je over ons brengen...’
Dwars door het gejammer van mevrouw Laurens heen vroeg hij:
‘Waar is Karin?’
Zij zag hem afwezig aan, verdiept in haar eigen aanklacht, maar wees vaag naar
de trap. Met een paar sprongen was Dumay boven en in Karin's slaapkamer. Zij lag
op haar bed, een kimono los over haar ondergoed; de gor-
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dijnen waren dicht, er brandde in een hoek alleen een schemerlampje. Van zijn
binnenkomen scheen zij niets gemerkt te hebben, want zij verroerde zich niet.
De atmosfeer begon Dumay eensklaps weer te beklemmen. Op zijn teenen liep
hij naar het bed en ging op den rand zitten.
‘Karin,’ zei hij zacht, terwijl hij haar hand aanraakte.
Nog bewoog zij niet. Hij boog zich over haar heen en zag haar oogen; maar hij
herkende ze nauwelijks. Zij puilden uit en staarden naar het plafond, dat zij toch niet
schenen te kunnen vinden.
‘Karin!’ herhaalde hij en legde zijn hand op haar voorhoofd.
Zij gaf geen enkel teeken, dat zij hem opgemerkt had; maar terwijl haar oogen
puilend bleven staren, begonnen er stuipachtige trekkingen over haar lichaam te gaan,
met de regelmaat van een slinger. Nog een paar maal riep hij haar bij den naam; zij
gaf geen antwoord, tot eindelijk haar oogen van het plafond naar hem dwaalden. Hij
trachtte haar aan te zien, maar de oogen hadden geen andere uitdrukking dan van
een verte, die zij niet vonden.
Radeloos keek hij om zich heen: naar het lampje, een jurk op een stoel, het
nachtkastje. Plotseling schoot het door zijn hoofd: de revolver, die moet ik wegnemen!
Hij schoof het laadje open: de revolver lag er. Hij nam hem op en wilde hem in zijn
zak steken, toen Karin een gil gaf. Verrast draaide hij zich om; zij greep naar de
revolver, die hij nog in zijn hand had; hij drukte haar in het kussen terug, zij
worstelden even: toen lag hij hijgend half naast, half bovenop haar. Zij steunde, haar
lichaam voelde hij krampachtig tegen het zijne schokken.
Hij richtte zich op, om van haar los te komen en de revolver in zijn zak te kunnen
steken; maar zij bleef zich tegen hem aan klemmen, haar bewegingen gingen
langzamerhand in liefkoozingen over; haar handen streelden over zijn rug en zijn
haar, haar lippen gleden over zijn gezicht en trachtten zich telkens vast te zuigen; en
haar
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oogen, die nu droog en bol glinsterden, zag hij hongerig boven de zijne.
‘Als je niet met me trouwt,’ hijgde zij, ‘als je niet met me trouwt, dan schiet ik me
dood... vanavond nog. Wil je dat op je geweten hebben... dat ik me om jou
doodschiet?’
Hij voelde haar mond op zijn oogleden plakken, haar armen als knellende touwen
om zijn hals; half naakt kroop zij tegen hem op, alsof zij hem leegzuigen en smoren
wilde:
‘Je trouwt me toch, Vic? is het niet? Je hebt het me toch beloofd, ik houd zooveel
van je...’
En dan plotseling, met haatoogen:
‘Ik maak er een eind aan! Als je dat maar weet, dat heb je dan op je geweten!’
Zij greep weer naar de revolver, die hij voor haar weghield door zijn linkerarm te
strekken. Eindelijk gelukte het hem, ook zijn rechterarm vrij te krijgen en haar van
zich af te schudden; maar nauwelijks had hij het wapen buiten haar bereik op een
stoel neergelegd, of zij klampte zich weer als een wanhopige aan hem vast:
‘Wil je me trouwen? Wil je me trouwen?’
‘Ik denk er niet aan!’ zei hij hard. Al zijn medelijden was verdwenen onder de
worstelpartij; hij dacht aan niets meer, dan zich tegen de furie, die hem belaagde, te
verdedigen.
Haar gezicht was vlak onder het zijne, haar stem bedelde:
‘Je hoeft toch niet van mìj te houden... als je me maar trouwt! Geef me dan een
kind. Dan zul je geen last van me hebben, ik beloof het je, Vic... ik wil best een kind
van je...’
Zij was in een kruiperigen vleitoon overgeslagen; onderwijl begon zij met haar
bevende vingers zijn boord los te maken en aan zijn das te plukken. Schor fluisterend
dwong zij verder:
‘Dan wil je me wel trouwen, hè? Als ik een kind krijg. Je zult niets van me merken,
ik beloof het je...’
Met een ruk trok hij zijn arm los, drukte haar op het bed terug en liep de kamer
uit; de revolver nam hij in het voorbijgaan mee. De walging was hem te machtig ge-
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worden; zijn boord was bij het wegloopen ingescheurd, hij had het gevoel, of zijn
zenuwen op springen stonden. In de huiskamer vond hij mevrouw Laurens, die
wezenloos voor zich uit zat te turen.
‘Het spijt we wel, maar ik kan nu niet verder met Karin praten,’ zei hij zoo kalm
mogelijk. ‘Zij is in een abnormale toestand. Zij is volkomen van streek, ik zou u
aanraden een dokter te laten komen.’
Zij vloog plotseling op.
‘Een dokter? Het zou wat, een dokter! Zìj heeft geen dokter noodig! Zij is nu
precies even normaal als ik, dat zou voor jou wel gemakkelijk zijn, als ze niet normaal
was! Zoo wou je je er zeker uitpraten, hè? Maar er is toch nog een gerechtigheid!
Liegen en bedriegen gaat niet zoomaar vrijuit!’
In haar stem beefde de haat.
‘Als er hier één abnormaal is... dan ben jij het! Een man van in de dertig, die een
jong meisje verleidt, een onschuldig meisje, en haar dan laat zitten. Ja, je hebt haar
verleid, je hebt 's nachts bij haar geslapen, dàt is zeker normaal, om haar dan te laten
zitten! Haar betrekking weg, haar eerlijke naam weg, hoe moet zij aan de kost komen?
Daar wordt niet naar gevraagd...’
Dumay leunde tegen den deurpost; er was geen gevoel meer in hem.
‘Als het om geld te doen is,’ zei hij koel, ‘dan...’
Mevrouw Laurens begon schel te lachen:
‘Dat zou wat moois zijn! Maar met geld is niet alles goed te maken! Een fatsoenlijk
man trouwt en scheept zijn meisje niet af met geld, als een slet! Zoo denk ìk erover!
of bèn je soms geen fatsoenlijk man?’
Zij zocht naar meer woorden, toen de deur openging en Karin binnenkwam, in
haar kimono en op haar kousen; het haar zwierde wanordelijk over haar voorhoofd
en wangen. Zij deed de deur voorzichtig en zorgvuldig achter zich dicht, alsof zij
iets geheimzinnigs kwam overbrengen; toen ging zij naar Dumay toe en stak haar
arm door den zijnen, terwijl zij haar moeder met een dwazen, starren
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glimlach toelonkte. Er was iets zoo armzaligs in haar gebaar en in haar verwilderde
verschijning, dat Dumay het niet van zich verkrijgen kon, haar van zich af te stooten.
Die kleine aarzeling buitte Karin uit; met een roofdierensprong hing zij weer om zijn
hals en trachtte zijn hoofd tusschen haar handen te trekken; opnieuw moest hij haar,
en nu met meer ruwheid, van zich afduwen, zoodat zij op den grond viel. Zij bleef
op haar knieën liggen, met de groote, bolle glinsteroogen naar hem toegekeerd; weer
gleed de stuipachtige trekking over haar lijf.
‘En wilt u mij nu nog vertellen, dat zij normaal is?’ beet hij mevrouw Laurens toe.
‘Stop haar liever in bed en haal een dokter, in plaats van hier te staan jeremieeren!’
Als eenig antwoord gunde mevrouw Laurens hem een verachtelijken blik; zij wierp
zich jammerend op Karin, trok haar in een fauteuil en sloeg haar kimonovleugels
beschermend om haar heen; als twee verwaaide vogels kropen zij tegen elkaar, Karin
zonder iets te zeggen, haar verstijfde oogen strak op Dumay gericht, mevrouw Laurens
troostend en huilerig liefkoozend:
‘Wat zeggen ze van je, wat zeggen ze van je! Stoor je er maar niet aan, je bent
mijn liefje, hoor... je bent mijn lieve meisje...’
Dumay veegde het speeksel van zijn wang en oor en keek naar de groep voor hem:
de twee vrouwen in kimono's, die elkaar vastklampten, boven hun hoofd het portret
van een vergenoegd glimlachenden man. Het kwam hem voor, alsof dit alles in één
uur zoo ver van hem weggedreven was, dat hij er part noch deel meer aan had; hij
voelde zich niet anders dan toeschouwer en gelegenheids-dokter. Ver achter hem lag
een rit in een taxi, met den moordenden angst om een revolverschot als metgezel;
veel verder nog een monoloog over de snikkende Lydia heen, met het gezicht op een
bloeienden tuin; en onberekenbaar ver daarvoor andere gebeurtenissen; het
misproduct, de glazen bol, een souper... Maar vanmiddag pas was ik bij Lydia, zei
hij tot zichzelf, vanmiddag pas! Ik vréét gebeurtenisen; alles, waaraan zij daar nu
eindeloos herkau-
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wen, heb ik al opgevreten en verteerd! En bij deze menschen heb ik... waarheid
gezocht, tegen mìjn waarheid! Ik vreet, en zij herkauwen, dàt is het groote verschil!
Zij moeten herkauwen, voor hun spijsvertering; en dat heb ik willen veranderen, nota
bene, ik, die niet anders kan dan vreten, en verder gaan. Het spel is uitgespeeld, dat
is alles; zij hebben hun laatste troef op tafel gelegd: veronal...
‘Ik geloof, dat het geen zin heeft nog langer te praten,’ zei hij bedaard. ‘Ik ben
bereid, alles te doen, wat ik kan, om mijn... vergissing goed te maken. Dat ik Karin's
positie bedorven heb, begrijp ik. Schrijf mij over een schadeloosstelling... we kunnen
daar moeilijk nu over discussieeren. Adieu, ik moet gaan.’
Van zijn woorden scheen er maar één Karin bereikt te hebben: gaan. Als een
razende scheurde zij zich plotseling van haar moeder los en vloog naar de deur.
‘Je gaat niet weg, je gaat niet weg,’ huilde zij. ‘Ik wil, dat je hier blijft! Ik wil alles
doen... als je maar blijft...’
‘Ga weg,’ zei hij bevelend, ‘je weet, dat ik niet meer te zeggen heb, Karin. Ik kan
niet anders. Ga weg van die deur.’
Zij verroerde zich niet. Er was bijna geen bloed meer in haar wangen. Toen scheen
zij te begrijpen, dat alle hoop verloren was. Zij ging opzij.
Dumay wilde de deur openrukken. Zij was op slot.
Hij verloor zijn zelfbeheersching en greep Karin bij de polsen.
‘Die deur open, en als de bliksem!’ siste hij haar toe.
Het draaide voor zijn oogen. Zij lachte hoonend:
‘Dacht je soms, dat ik je de deur uit zou gooien?... zooals jij het mij wou laten
doen door dat wijf, door die huishoudster van je?... Ik weet wel, waarom je me kwijt
wilt, je moet niet denken, dat ik het niet weet... Zij zal je wel wat moois verteld
hebben, van Lucas en mij, hè? Maar ze is verliefd op je, dat ouwe mensch... die
vogelverschrikker!’
Zij slikte naar adem:
‘Het kan me niet meer schelen, geen cent kan het me
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meer schelen. Jij bent veel gemeener dan Lucas... dat ben je...’
Dumay trilde op zijn beenen. Hij zag niets meer dan den knop van de zinneloos
gesloten deur, die hem den weg versperde naar de nachtlucht en de stilte. Hij haalde
de revolver uit zijn zak:
‘De deur open! of ik schiet het slot in gruizelementen!’
Mevrouw Laurens krijschte.
Langzaam haalde Karin den sleutel uit den zak van haar kimono. Het slot knarste,
de deur bewoog.
Dumay rende de gang in, greep zijn hoed van den kapstok en smeet de revolver
weg, die met een scherpen slag tegen den muur ketste... Even later was hij in de
uitgestorven straat. Een paar honderd meter rende hij nog door; toen stond hij stil en
leunde uitgeput tegen een boom. Een eenzame voorbijganger nam hem verbaasd op.
Hij merkte het niet; alles verdringend beheerschte hem het verlangen naar een groote
homp droog brood voor zijn uitgehongerde maag.
Thuisgekomen verslond hij een half wittebrood. Hij was zoo moe, dat hij zittend
bijna insliep. Maar even nog drong zich tusschen de nevelen door een vraag naar
voren:
Heeft zij werkelijk veronal geslikt, of is er alleen maar veronal in huis geweest,
of... zelfs dat niet?
Ik zal het nooit weten, dacht hij. Vreemd... Is het mogelijk, een slot in
gruizelementen te schieten?... Toen zonk hij in de nevelen weg.
Marie had tusschen de zondagsmenschen geloopen; nu stond zij alleen op Dumay's
stoep. Zij had geen programma; zij wist niet meer, waarom zij het briefje verzonden
had; zij wist niet, of zij Dumay geluk ging wenschen met zijn huwelijk; of hem, toch
nog, wilde waarschuwen met de gegevens van juffrouw Van der Wall in haar hoofd;
zij ging op goed geluk en talmde op de stoep.
Juffrouw Van der Wall deed open; zij kreeg een lichte kleur, maar was overigens
als altijd. Geen van beiden liet
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merken, dat er iets bijzonders tusschen hen was voorgevallen.
In de gang stond plotseling Dumay voor haar. Alle vermoedens, die in haar gerezen
waren, telkens als zij aan deze ontmoeting in deze omstandigheden had gedacht,
leden schipbreuk op de werkelijkheid van het oogenblik, want zij herkende hem
nauwelijks.
‘Heb je... je snor laten afscheren?’ vroeg zij verbaasd. ‘Blijf eens even voor me
staan, zoo! Ik mag je toch wel even bewonderen, met je nieuwe gezicht?’
Zij zagen elkaar aan en onwillekeurig begonnen zij beiden te lachen. Zij wisten
geen van beiden precies, waarom zij lachten; het was, of de tijd een sprong terug
deed, en zij lachten. Zij hielden ook gelijktijdig op met lachen. Marie dacht: het is
onzinnig, dat ik ben gaan lachen, voor ik nog een ernstig woord aan zijn huwelijk
gewijd heb; Dumay dacht: het komt niet te pas, dat ik, in mìjn situatie, begin te lachen,
voordat ik haar uiteengezet heb, wat er met mij is gebeurd. Maar zij ondergingen
beiden de aangename sensatie, dat dit lachen het zonderlinge afscheid, waarmee zij
uit elkaar waren gegaan, al had herroepen en dat de dingen, die zij elkaar wilden
zeggen, hen niet van elkaar zouden vervreemden.
‘Wij hebben elkaar in lang niet gezien,’ zei hij. ‘Laat eens kijken... neen, het is
toch maar een maand geleden. Een zonderlinge avond was het, er is in dien tijd veel
gebeurd.’
Zij knikte.
‘Dat weet ik, van juffrouw Van der Wall. Ik mag je toch gelukwenschen, Victor?’
Weer zagen zij elkaar aan. Toen zei hij abrupt:
‘Je mag me géén geluk wenschen, ten minste niet, voor je gehoord hebt, wat er
gebeurd is. Misschien daarna wèl, dat zul je zelf moeten beoordeelen. Laten we
binnengaan!’
Zij gingen binnen. Marie zag rond; geen vrouw had in deze kamer een spoor
achtergelaten, er was niets veranderd; alleen het bureau...
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‘Waar is die bol gebleven, die altijd naast je lamp stond?’ vroeg zij.
Dumay antwoordde niet; even werd hij meegezogen door zijn gedachten. Toen,
met den bol als centrum, begon hij het verhaal van zijn avontuur; en terwijl hij de
stukken bij elkaar zocht, waaruit het avontuur was opgebouwd, besefte hij, steeds
duidelijker, dat hij over een afgeslotenheid, een verleden sprak. Vaak schrijnde hem
de herinnering en voelde hij zich bitter belachelijk alleen door de zinnen, waarmee
hij een feit omkleedde; maar tegelijk wist hij, dat hij vertelde, dat het hem geen
moeite meer kostte om over zichzelf te spreken als een vreemde. Soms kwam hij tot
de ontdekking, dat hij details al vergeten was en arrangeerde; hij verbeterde zich dan
haastig, zonder overtuigd te zijn, dat hij niet opnieuw in een bedenksel verviel;
bepaalde feiten schenen hem eensklaps symbolen, andere, die belangrijker hadden
geschenen, werden stomp en dof voor de herinnering; zelfs de ervaringen van den
vorigen dag, waarvan hij de schrille beelden nog voor oogen had, vervormden zich
al onder zijn woorden tot een dramatische episode. De geschiedenis van Karin was
een mythe geworden en kon als parabel worden overgebracht. Herhaaldelijk moest
hij denken aan het moment, waarop de objectiviteit was ingetreden: toen de twee
verwaaide vogels in kimono tegen elkaar drongen en het laatste masker was
afgeworpen, toen hij zich al geen partij meer had gevoeld en de vergelijking van het
vreten en herkauwen hem was ingevallen. Op dat moment wist ik al, dat ik een
geschiedenis achter mij had, dacht hij; ik had mijn portie verteerd en kon gaan...
Toen hij den naam Lucas noemde, viel Marie hem in de rede:
‘Heb je hem zelf ook gezien... Lucas?’
Hij zweeg verbaasd.
‘Lucas? Ik heb hem nooit gezien of gesproken. Hoezoo? Interesseert hij je dan?’
‘Vertel eerst, hoe je je hem hebt voorgesteld!’
Hij aarzelde.
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‘Om je de waarheid te zeggen, ik had hem mij altijd voorgesteld ongeveer als een
wreede sadist in het pakje van een kantoorbediende. Maar nu weet ik het niet meer.
Misschien lijkt hij in veel opzichten op mijzelf, in andere omstandigheden, zonder
leeraarsuniform. Maar waarom interesseert hij jou zoo in het bijzonder?’
Marie glimlachte geheimzinnig.
‘Dat is mìjn zaak; dat zal ik je later vertellen, met mìjn geschiedenis en die van
juffrouw Van der Wall. Je moet je vooral niet verbeelden, dat jij de eenige bent, die
gevaarlijke romantische neigingen hebt en meent, dat je ze met je verstand kunt
bewaken!’
‘Je spreekt in raadselen, Marie!’
‘Zou je me niet Margot noemen?’
Met den licht spottenden blik, dien hij zoo goed van haar kende, zag zij hem recht
in het gezicht.
‘Het gevaar voor ons soort menschen is, dat wij de romantiek van de anderen te
goed doorzien, te jong ook, misschien. Zooiets wreekt zich, Victor; want nu ben je
eigenaar van een buffet en slaapkamer-ameublement! Voor menschen zonder onze
rare neiging om veel te lachen is romantiek een spelletje, dat zij hun heele leven door
ernstig kunnen spelen. Als zìj ernstig worden, beginnen wìj juist te lachen, en ook
wel omgekeerd. Van tijd tot tijd willen wij ons zelf daarom ook wel eens wijsmaken,
dat wij ernstig kunnen zijn op dezelfde oogenblikken als de anderen, dat is misschien
onze vorm van ijdelheid...’
Dumay nam haar hand:
‘Maar mag ik lachen, na alles, wat ik gedaan heb?’
De spottende trek om haar mond verdween:
‘Bij mìj mag je ook ernstig zijn.’
MENNO TER BRAAK
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Bij een trio Toneelprestaties
Parijs, April 1933.
Mijn ongeloof in het toneel is nog niet zo onhandelbaar, of een enkele keer laat
ik mij verleiden, hoewel meestal om iemand gezelschap te houden. Het enige toneel
dat ik voor mijn eigen plezier ongeveer kan aankijken is de vlotte opvoering van een
draak: André Brulé als Arsène Lupin bijv., zo slank, zo vlot, zo precies de energieke
parfumeur die voor hertog doorgaat, zo overtuigend ‘louche’ met zijn te dicht bij
elkaar staande ogen, bereikt voor mij het summum van wat de plankenheld te geven
vermag. Ik heb helaas het vermogen niet meer om aan een vertolking van Hamlet te
geloven door een akteur die niet onverdienstelik slungelt op meer of minder lange
benen: de aarzeling die door het slungelen alleen al wordt uitgedrukt, en het talent
dat in de benen steekt moet ik tot de verloren illuzies rekenen. Er zijn zo andere
middelen: Talma had zijn ontwrichte polsen, Mounet-Sully zijn stentorstem en De
Max een andere aangrijpende stem. Ik houd het voortaan op de André Brulé's, die
mij zelfs geen zweem van illuzie ontnemen kunnen, zozeer zijn ze van tevoren op
hun enige waarde getaxeerd.
De drie toneelstukken waarheen ik mij in deze maand heb laten verleiden, hadden
niets van wat mij een Brulé nog zo sympatiek maakt, en ik wist het vooruit. Het
eerste was Intermezzo van Giraudoux, en het was precies zoals het moest zijn; honderd
procent Giraudoux, d.w.z. honderd procent die fleurige lege sinjeur, die weliswaar
volstrekt niets te vertellen heeft, maar voor eens en voorgoed van de poëzie gebeten
werd, van de poëzie na Rimbaud's Illuminations. Giraudoux is de illuminé à peu de
frais, die voorgoed weet dat men met een beetje ‘Parijse charme’ en wat paradoxen
die zorgvuldig duister gehouden worden door de ‘poëzie’, maar waarin wat grote
woorden om de zoveel tijd behoorlik tegen elkaar opklinken, precies genoeg geeft,
niet alleen om voor diepzinnig, maar ook nog om voor subtiel
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door te gaan. ‘Het zou mij niet verwonderen als hij de Mlle de Scudéry bleek te zijn
van deze tijd’, zei Pascal Pia, die gedegouteerd van de literatuur is weggelopen omdat
hij te jong al legio Parijse Giraudoutjes ontmoet had. Inderdaad, hij is de précieuse
ridicule bij uitstek, en de verregaand simpele manier waarop zijn ‘rationalisten’ zich
uitdrukken en die hen tot de epigonen maakt van iedere sous-Courteline, steekt nog
krachtig en bijna sympatiek af bij het kwasi-eteriese gedaas dat de hogeren en dieperen
onder zijn marionetten van zich afgeven. De dikke inspekteur met het sikje, die
materialisties-rationele domheden verkondigt, werd gemakkelik de sterkste figuur
altans van dit toneelstuk. De aktrice die het fantazievolle jongemeisje speelde, was
dom en blond en gezet naar believen, de tovenaar-dorpsdrogist die voor de
wonderwereld zorgde, was volmaakt volgens het Giraudoux-recept van het banale
door het banale te overtreffen, het spook was romanties, ofschoon kaal en
weldoorvoed, en sprak volgens de voordrachtkunst van iedere Franse toneelschool,
wat weer voortreffelik overeenkwam met de meer oratoriese kanten van het schrijfsel.
Tenslotte was Giraudoux zelf nog op de planken, in de gedaante van de
akteur-regisseur Louis Jouvet, die een ambtenaartje vertolkte, zó sprekend de zoveelste
afdruk van de poëtiese stakkerd die wel het volmaakste ik van zijn schepper zelf
moet vertegenwoordigen, dat men, na de auteur overal geproefd en gehoord te hebben,
hem in deze éne figuur persoonlik zou kunnen aanfluiten, gesteld dat men aan zulke
uitersten behoefte kreeg. De heer Louis Jouvet, als de held bij uitstek van Giraudoux,
en met de welbespraaktheid van Simon le Pathétique, had zich een uiterlik
gefabriceerd à la Buster Keaton. Het was dus werkelik in ieder onderdeel een geslaagd
spektakel, een toneelstuk waarin goddank nu eens geen enkele tekst te bederven viel,
waarin alles op de hoogte was van de omstandigheden, d.w.z. van de auteur. Zolang
het toneel zich met zulke vertolkingen bezighoudt, mag men tevreden zijn, ook als
men zich er gruwelik bij verveelt. En men kreeg hier tenminste het bewijs van de,
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altijd relatieve, waarde van de dekorateur: er was één volkomen verkwikkelik ding
in de drie bedrijven, het décor van het derde bedrijf - men kon er bijna naar kijken
om het woordenspel van de personages te vergeten.
Het twede stuk dat ik te zien kreeg was een nieuwe bewerking van Schuld en
Boete. Bij Dostojevsky, natuurlik, wordt alles anders; Dostojevsky is nu eenmaal als
Shakespeare, d.w.z. totaal ongeschikt voor iets anders dan om bedorven en verraden
te worden op het toneel. Deze nieuwe verknipping van Schuld en Boete, die véél
intelligenter heet dan een vorige, en veel smaakvoller ook, was van een heer Gaston
Baty. Ik had een vage hoop dat ik mij zou kunnen amuseren met het
detektive-verhaaltje dat men misschien te zien zou krijgen in de verhouding
Raskolnikov-Porfyr. Maar de Porfyr bleek ook al met een geheel nieuwe intelligentie
gezien; hij was een dik en vriendelik man geworden, tenslotte vol broedergevoel
voor de trouwens wel èrg nerveus gemaakte Raskolnikov. Met akteurs die Giraudoux
spelen heeft men een soort glimlachend medelijden, voor de vertolkers van
Dostojevsky wordt het medelijden serieuzer; men voelt iets over zich komen van de
goede wil die men betonen moet voor dilettant-toneelgezelschappen. De Porfyr was
bot, oppervlakkig, deurwaarderachtig en geüniformd, maar wat hij zei kwam toch
nog vaak genoeg van Dostojevsky en het publiek klapte hevig als hij zijn
speurders-valstrikken behoorlik uitzette, precies zoals het in de tekst geschreven
stond. De Raskolnikov viel flauw, stoof vreselik op, liep met duidelike maagkramp
de trappen op en af, zweeg soms (in de scènes met Marmeladov) alsof hij volstrekt
geen ideetje meer over had, d.w.z. alsof de akteur aan zijn eigen middelen was
overgelaten, wat hem wellicht ook nog het natuurlikste afging. De jonge man die
Raskolnikov spelen moest - wat nog heel iets anders is dan Arsène Lupin - speelde
eigenlik lang niet onverdienstelik; alleen toen hij tenslotte op het bureau van Porfyr
te keer ging alsof hij de Sint-Vitus-dans kreeg gepaard met een insekt in een van zijn
broekspijpen, werd hij een beetje al te slecht, zelfs voor een dilettant-Raskolni-
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kov. Wat verder opviel, was het vallen buiten alle proporties van het lijdens-element.
‘Hoe ter wereld is het mogelik, denkt men (terwijl men Raskolnikov met Sonia hoort
praten) dat Dostojevsky zóveel misseliks bij elkaar geschreven heeft? en toch zal het
er allemaal wel staan...’ Het zal er wel staan, maar verweven met duizend andere
dingen, die geen teater ooit vertolken kan, of die altans geheel ontbraken in het
knipwerk van deze keer. Men heeft bij het lezen van Schuld en Boete nooit de indruk,
voor zover ik mij herinner, dat Raskolnikov een sukkel was; men zag het hier vrijwel
zonder oponthoud, en het zou zo geweest zijn als de akteur die hem speelde een veel
knapper en imposanter akteur was geweest. Het was Dostojevsky teruggebracht tot
het peil van Charles-Louis Philippe, tot de levensles van: ‘Nu zie je eens wat er
gebeurt als je de natuur geweld wilt aandoen!’ Er werd zelfs een snikscène geleverd
tussen Raskolnikov en zijn mama, die misschien als prestatie apart niet ongeslaagd
mag heten, maar die in dit verband niets minder was dan obsceen. Van de aktrice
die Sonia voorstelde moet gezegd worden dat ze bescheiden was, ja, zelfs heel
bescheiden, op één scène na waarin haar jurk harder schreeuwde dan alles wat men
ten gehore gebracht had. Er was maar één moment in het hele stuk waarin ik aan de
stem van Dostojevsky zelf werd herinnerd; als Marmeladov zijn zondenregister voor
de diep verwezen Raskolnikov opzegt en dan, omdat een koetsier op de achtergrond
er telkens om lacht, hardop voortgaat: - Het is niet om mij te vernederen in de ogen
van die idioot, dat ik dit alles zeg.
Het was bovendien niet om de gelijkenis met Dostojevsky alleen dat dit mij trof;
het klonk mij als een machtspreuk voor sommige nieuwe kunstenaars die hun
onbenullige ik eindelik ronduit verwerpen mogen omdat ieder ik uit de mode schijnt
te zijn, en die nu wat schrijven mogen over ‘narcissisme’ en zo meer. Het had met
de hele opvoering zelfs niet veel te maken, ofschoon die, vermomd als ‘scènes uit
het Russiese leven’, op een verwoede manier het ik proklameerde van een in décors
en kostuums ver-
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lekkerde heer Gaston Baty. Neen, het was opeens iets aparts, iets voor mij alleen,
kwam mij voor, en op duizend mijlen afstands van iedere akteur en van iedere
regisseur. Men heeft ook wel recht op één schadeloosstelling, als men naar het teater
gaat.
Het derde stuk dat ik zag was de Napoléon van Saint-Georges de Bouhelier, in
het Odéon. Ik heb dat teater precies elf jaar geleden voor het eerst en het laatst bezocht,
toen ik nog meende L'Aiglon te moeten zien, weliswaar niet vertolkt door de divine
Sarah, maar door haar ‘beste leerling’, Mlle Vera Sergine. 1) Ik heb er mij toen buiten
alle proporties verveeld, en tegen mijn eigen voornemens en vooropgezette ideën in,
want ik bleef half overtuigd dat het mooi moest zijn en mijn hele gevoel kwam tegen
deze helft van een idiote overtuiging in opstand. Twee dingen zijn mij bijgebleven:
het apoplektiese gerochel van sergeant Flambeau en een moment waarop Mlle Sergine
het toneel verliet, op stijve benen met een gestrekte arm achteruit, sprekend een
danseuse die ‘afgaat’, zonder enige noodzaak krijsend (tegen de Franse attaché in
Weenen, meen ik): Saluez de ma pa-art la colonne Ven-dô-ô-ôme! Het was een
ontroering, heeft men mij later uitgelegd, in korrekte Odéonstijl.
Het gaan naar Napoléon zou dus zeker niets bewijzen. De auteur reeds is iets heel
ergs: deze Saint-Georges de Bouhelier is de zoon van Edmond Lepelletier, een van
de onbeduidendste Franse schrijvers die ooit bestaan hebben; om zijn vaderlik erfdeel
te regenereren heeft hij het gezocht in de literaire gezwollenheid. Misschien was zijn
Napoléon wel in verzen!... Aan de andere kant: het was een van die pogingen om de
massabewegingen ook op de planken te krijgen, waar men rekening mee kon houden:
het Odéon mag toch ook zijn best doen na Mayerhold en de koningsdrama's van
Shakespeare. Het was jammer dat bij de onbeduidende praatjes van Intermezzo het
‘agrément musical’ zo heel erg bescheiden bleef, want de tekst

1) Bij nadere bedenking zou het kunnen zijn dat het plaats had in het Théâtre Sarah Bernhardt,
maar dit maakt geen verschil, denk ik.
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leende zich nu juist voortreffelik voor een operette; bij Napoléon, vooral als het in
verzen was, kwam men er misschien nog toe om de afwezigheid te betreuren van
operamuziek? Maar hoe dan ook, men kon er altijd wel even heen. De auteur heeft
altans blijken van moed gegeven, die hem voor het te lijf gaan van Napoleon zelf in
zekere zin aanwezen: hij heeft het in zijn jeugd bestaan om een blad op te richten
met onze heer Is. Querido en diens Franse verzen te publiceren, en het schijnt dat
men zelfs van de heer Querido niets afweet als men die Franse verzen niet gelezen
heeft. De Napoleontiese neigingen waren altans sinds lang aanwezig; misschien heeft
alleen Charlie Chaplin kans ze te overtreffen, wanneer hij zijn levens-droom eindelik
realiseert, wanneer ook hij eindelik in alle ernst als Napoleon aan zijn eind gekomen
zal zijn. Het is psychologies toch merkwaardig dat men zijn leven lang in het komiese
kan hebben getierd zonder het verlangen te verliezen om een droom te realiseren, zo
kompleet dat het verkeerd af moèt lopen; maar tenslotte, het tragiese-onder-de-lach
vraagt misschien ook eindelik een uitweg, en onder de lach verpletterd te worden
zal de hoogst denkbare tragiek zijn voor de komiese akteur.
Ik was bovendien hier persoonlik nieuwsgierig naar een detail: de Napoleon zelf.
Het verwondert mij iedere keer opnieuw wanneer een toneelspeler zich bereid
verklaart de Napoleon zelf te zijn. Ik moest minder naïef zijn en geloof hebben altans
in de onwankelbare ijdelheid des toneelspelers, maar neen. Van mijn jeugd af heb
ik toch in bioskopen en op de planken allerlei mensen met een zo duidelike trots
Napoleon zien voorstellen, mensen met gezichten als tandartsen, als pooiers, als
notarissen, en het publiek slikte het altijd, als het maar een buik en een steek te
herkennen kreeg. Een slecht Italiaans akteur, Benito Mussolini, speelde zelfs zonder
die attributen voor een heel volk en werd meer dan menig ander geloofd. De akteur
nu die in het Odéon de rol op zich genomen had, heette Arquilliere, en zijn naam
trok mij. Het was een oude bekende, ik had hem tegen mijn twaalfde jaar hevig
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bewonderd in een van de eerste lange films van Pathé, geloof ik: Zigomar, de koning
der Bandieten; iets serieus onsterfeliks, iets waar een kleine jongen nu echt voor zijn
hele verdere leven ‘wat aan hééft’. De heer Arquilliere vertegenwoordigde voor mij
dus bijna in persoon de mystieke band tussen Napoleon en de Zigomar-opvatting die
van deze figuur over de wereld heerst, van de portretten van vorengenoemde Mussolini
af tot de biografie door de heer Kohn, gezegd Ludwig.
Toch was ik een half uur te laat voor de voorstelling. Nog voor ik binnen kwam,
hoorde ik hevige geluiden van het toneel. Een blonde man met bakkebaarden, waarin
ik gelukkig spoedig Tsaar Alexander herkende, schold Napoleon voor Satan, en een
schone vrouw die in Récamierhouding over een sofa lag, maar met een Russies
hoofddeksel op, viel hem bij en schold voor Antekrist. Het was een stormachtig duo
van vervolgingswaanzin, waarbij de schone vrouw zonder enige twijfel een zere keel
moet hebben opgedaan zonder dat de lijnen van haar Récamierhouding ook maar
éven noemenswaard werden verstoord. Tenslotte vielen zij over elkaar heen op de
sofa en een blauw gordijn zakte. Ik had kunnen noteren dat de tekst altans niet in
verzen was. Vóór het blauwe gordijn, en terwijl het ameublement telkens vervangen
werd, speelde zich om de zoveel tijd een scène af met stillere tonelen; het meer
stormachtige was handig bewaard voor de grotere ruimte. Een regisseur kan toch
werkelik heel wat bereiken op die manier, met een tekst die zich aan de nieuwe wetten
aanpast.
Toen Napoleon zelf verscheen, was het bij de brand van Moskou. De ramen werden
erg rood. De Napoleon had ronde schouders en buik genoeg, en bleek werkelik niet
de slechtste die men zien kon. Hij had wallen onder de ogen, die na zijn mislukte
zelfvergiftiging verderop het beter deden dan hier, maar toch, gegeven de duidelike
bedoeling van de auteur om de val, en zelfs het verval van het genie te schetsen, was
zijn voorkomen lang niet onaannemelik. Zijn diktie echter was krachtig in Odéonstijl.
Een
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kritikus had geschreven dat de heer Arquilliere zijn kracht zocht in de soberheid; ik
vroeg mij weldra af hoe zijn manieren dan anders nog zijn. Wat ik heb bijgewoond
was een Napoleon in delirium, die zijn geblèr en geblaf alleen vergeten kon voor
zalvende tiraden, zooals men die op het Franse toneel zegt als men of heel verheven
denkt of heel gebroken ontroerd is. Bij de brand van Moskou echter en een andere
scène, die volgens het programma de tent voor Troyes voorstelde, was de rauwe keel
hoofdelement; af en toe wat geroffel achter de coulissen en het gebom voor een
kanonschot. Er was een korte, en volgens de auteur waarschijnlik diepe samenspraak,
tussen Napoleon en een Aartsbisschop, of tussen de Veroveraar en de Kerk, waarin
de Veroveraar, door de ‘Russiese ziel’ aangestoken misschien, tot vreemde
bekentenissen overging, en op een haar na bij de priesterlike vijand zijn opkomend
gâtisme beleed. Maar toen de maarschalken weer verschenen, was het met de
konfidentie gedaan; hij brulde met opgeheven armen: Sous mes aigles! en rende het
toneel af, nogal kluchtig, met een maarschalk aan zijn hand, en zo ongeveer als
Cyrano in de grote scène met het sneuvelen van de cadets de Gascogne. Ik moet
overigens zeggen dat de auteur zijn Napoleontiese taal niet overdreef; hij moet ergens
een zuiver gevoel hebben voor een element waardoor toneelstukken van dit soort zo
gek nog niet zijn, hij had al die politieke mensen betogen in de mond gelegd zoals
men die op het politieke toneel nu eenmaal uitbrengt, en deze overeenkomst altans
gaf één akcent van waarheid, als gelukkige ontmoeting tussen de politikus en de
akteur. Het was dan ook pijnliker in de stillere ogenblikken, vooral wanneer de familie
erbij te pas kwam. De Napoleon als vader, die tot zijn zoontje zegt: ‘Papa zal
Grootpapa slaan’, en de Grootpapa, later, die het jongetje tot huilen brengt (het
jongetje huilde heel natuurlik) door op zijn beurt kwaad te spreken over papa, het
bracht de zaal tot tranen, maar er ontbrak toch iets aan. Misschien de werkelike
ongegeneerdheid van een Dumas père, of desnoods de satyrieke instelling van een
Cornelis Veth.
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Het was wat al te ‘gelijkend’ en bijgevolg wat plat. En ook de beeldspraak was
dikwels wat al te eenvoudig; het lijkt mij, zelfs voor een akteur, wat moeilijk als hij
zeggen moet, zoals de heer Arquilliere met toewijding trachtte te doen: - Ah, Berthier!
Berthier! mes armées fo-o-ndent - stop - comme de la neige!
Wat het publiek bizonder gewaardeerd moet hebben, waren sommige beroemde
uitspraken. Als Napoleon nergens spreekt als de geschiedenis van Napoleon, is het
toch nooit kompleet; hij sprak dus behoorlik van zijn soldaten ‘die brommen en hem
toch volgen’, en van zijn ‘terugkeer over duizend jaar’, dit laatste zelfs bij een
massabeweging die hem bijna over een loopplankje in een niet denkbeeldig water
schoof. Hierna ben ik weggegaan. Het leek mij niet absoluut nodig om ook nog
Waterloo te zien, nadat ik Moskou gezien had: de mensen die zoveel konden
schreeuwen in de eerste helft van het stuk, zullen ook wel opgewassen zijn geweest
tegen het slot, er was werkelik geen vermoeienis waar te nemen na de anderhalf uur
waarin ik het meemaakte. Een kongres van de geallieerde potentaten, waarbij ik toch
nog Blücher te zien kreeg, had de energie en de sonoriteit van een ruzie bij
dronkenschap in een gendarmelokaal. De auteur of de regisseur moet voor de vijanden
van Napoleon niet veel hebben gevoeld: Lodewijk XVIII werd voorgesteld als het
karikatuur van een jichtige en langvoorbije apoteker, en Blücher was een door
verkoudheden kromgetrokken veldwachter zoals men er nu nog wel aantreft in de
achterhoek. Het was zelfs verwonderik dat ook hij niet minder hard schreeuwde dan
de anderen, allen bijeen werkelik niets minder hard dan de Amerikaanse journalisten
uit de film Hot News, die toch al een rekord op het schreeuwtoneel zouden slaan.
Ik ben weggegaan met een soort filosofiese vraag betreffende de wèrkelike
gevoelens die zich manifesteren op het stukje planken waarop men, bij een stuk als
dit, zoveel toneelspelers heeft bijeengebracht. Zou de Ney bijv. denken dat hij
werkelik een soort Ney is? zou de Tsaar Alexander zich schadeloos stellen voor het
feit dat hij in
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het werkelike bestaan nooit een beetje Tsaar kan zijn? zou de Marie-Louise vinden
dat zij mooier, en vooral Parijser, is dan de echte het ooit was? zouden al die mensen
het gevoel krijgen dat het een peulschilletje voor hen is om met gekroonde hoofden
om te springen, nu zij zo hard en vaak ‘Sire!’ hebben gezegd, dat het eigenlik het
enige is wat uit hùn voordrachtoefeningen nablijft? Eén personage altans had alle
recht om zich als geslaagd te beschouwen, de ietwat verouderende aktrice die Madame
Mère voorstelde. Zij, madame Neith-Blanc van zichzelf, leek werkelik uitstekend.
En toen Marie-Louise, gedurende een der praatjes vóór het gordijn, uitriep: ‘al de
beste eigenschappen van Napoleon zijn op dàt gelaat verenigd!’ toen keek zij zoals
men het alleen met echt en innig geloof doen kan, toen keek zij ‘comme si c'était
arrivé’, en zij dacht daarbij zeker niet aan haar zoon in de vorm van de heer
Arquilliere.
In de rue de l'Odéon lag achter een ruit een boekje uitgestald, misschien wel met
voordacht, gegeven die opvoeringen zo vlakbij: Comme quoi Napoléon n'a jamais
existé, ...par feu M.J.-B. Pérès, A.O.A.M., bibliothécaire de la ville d'Agen.
Waarschijnlik zoek ik het te ver, maar het zou tenslotte toch kùnnen zijn, dat die
boekhandelaar met dat ene kleine argument wilde wijzen op de enige Napoleon die
de toneelkunst baren kan.
E. DU PERRON
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Katholieke Poëzie 1)
Deze bespreking zal meer, althans wat de hoofdzaak, de gedichten, betreft, een korte
aankondiging dan een critiek zijn. Ik kan niet uitmaken in hoeverre Van Duinkerken
onbekende verzen en dichters ontdekt heeft, in hoeverre zijn keuze verrassend, of
goed is geweest. Voor mij is een groot deel van deze gedichten geheel onbekend,
een deel ervan mooi, soms prachtig - en in ieder geval zal deze verzameling voor de
menschen die ze bereiken wil, een rijk en boeiend en verheugend boek zijn.
De inleiding heeft haar verdiensten: ze is sober, klaar, overzichtelijk geschreven
in den krachtigen open stijl die Van Duinkerken's schrijfwijze is. Ze is, wat den
inhoud betreft, vooral interessant waar ze cultuur-historisch en cultuur-critisch is en zij is, vooral voor een apologeet, merkwaardig ingehouden en objectief. Dit laatste
lijkt mij geen verdienste.
De zwakste kant in den schrijver Van Duinkerken is (ik laat zijn gedichten en
scheppend proza hier buiten) ongetwijfeld zijn menschenkennis en zijn gevoel voor
gedichten. Ik heb hooren beweren, dat Van Duinkerken harteloos is, maar dat is
onjuist, evenals het onjuist zou zijn hem begrip van menschen en verzen te ontzeggen.
Maar hij ziet beiden (en het geheele leven) te schematisch en veel te simplistisch:
hij begrijpt ze, ideologisch, maar psychologisch voelt hij ze niet; hij mist geen hart,
en hij mist geen verstand, maar hij mist zenuwen en intuïtie. Hij heeft voor deze
dingen te weinig vrouwelijks, hij heeft geen zenuw voor gedichten en menschen,
voor geheimen en sferen en voor de magische kanten der dichtkunst. Dat maakt dat
hij èn tegenover gedichten èn tegenover menschen, die hij doorziet en begrijpt, toch
staat als een blinde, omdat hij hun verborgen plekken niet kent. Zelfs als hij vrijwel
alles weet

1) Bloemlezing uit de Katholieke Poëzie, van de vroegste tijden tot heden, onder redactie van
Anton van Duinkerken. Deel II, Dichters der Contra-Reformatie, een bloemlezing met
inleiding en bibliografische aanteekeningen door Anton van Duinkerken, (De Gemeenschap,
Utrecht 1932).
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van een mensch, en vrijwel alles van een gedicht, houdt men nog het gevoel, dat hij
er buiten bleef staan. Vandaar dat zijn inleiding weinig bevat, dat mij bijbleef - terwijl
ik van Coster, ook als ik het met hem oneens ben, en bezwaren heb tegen zijn stijl,
verschillende karakteristieken, van verzen, van dichters zoowel uit zijn inleiding bij
Nieuwe Geluiden als uit die bij de Honderd Verzen nog altijd onthoud. Van
Duinkerken is, in zekeren zin althans, dichter, wat Coster niet is, en al voelt ook
Coster gedichten dus niet op de wijze der dichters, hij doet dit zeker veel meer dan
Van Duinkerken. Ik geloof, dat Coster's vrouwelijke kanten (schematisch gezegd)
hem ontvankelijk maken voor de geheimen der dichtkunst, en voor de verborgen
plekken in menschen, hoezeer andere elementen in hem zijn intuïtie dan vaak weer
vertroebelen. Maar Van Duinkerken, die in zijn hart, gul en slordig, zal houden van
menschen (waarvan ik mij afvraag, of hij ze ként), heeft voor het mysterie van verzen,
voor de verborgen tooverij van het dichten even weinig gevoel als Ter Braak. Dat
maakt zijn inleiding voor mij zonder verrassingen en zonder blijvend belang. Ik zal
haar niet meer herlezen, maar de verzameling verzen die hij bijeen bracht (men moet
niet gaan denken aan wat hij aan verborgen schoonheden misschien wel weg-liet),
is onuitputtelijk. Bewijst dit feit op zichzelf niet dat hij toch moet houden van verzen,
en dat hij er gevoel voor heeft? Zou iemand, zonder die liefde en zonder dat gevoel
deze bloemlezing hebben kunnen of zelfs maar willen maken? De vraag lijkt een
sterk argument.
H. MARSMAN
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Panopticum
Boeken en Burgers
Nu de brandstapel van de niet-arische litteratuur eenmaal tot asch is vergaan, begint
men dit speciale symptoom van de duitsche nationaliteits- en rassenpsychose met
eenigen humor te beschouwen. Er zijn nl. dingen, die zelfs in tragische
omstandigheden een teveel aan lachwekkends meevoeren; deze brave jongens met
petten en ‘Schmisse’, die Sigmund Freud en de psycho-analyse ‘aan de vlammen
prijsgeven’ met de welgekozen woorden: Tegen de zielvernietigende overschatting
van de menschelijke complexen, vòòr den adel van de menschelijke ziel, zijn werkelijk
te sterk in hun allures om niet een daverenden lach te oogsten. De geheele séance
doet morgen aan den dag heksenprocessen verwachten; Sigmund Freud, slechts in
een wit hemd gekleed, door Schupo's gewogen op zijn complexen, onder het
Brandenburger Tor of op een andere zwaar symbolische plaats, lijkt ons geen slecht
nummer in het gevarieerd programma, dat de nazi's ons nu al sedert de verkiezingen
regelmatig voorzetten... Après tout is de boekenbrandstapel ook in niet geringe mate
verwant aan onzen vorm van boekenmystiek, de ‘Boekenweek’, gedurende dewelke
men iederen burger door plakkaten en bezweringen heeft willen dwingen zich elke
maand een boek aan te schaffen, Welke vorm van gewetensdwang is het gevaarlijkst?
‘Sub specie aeternitatis’ bezien is het evenmin erg, dat men wat romans en biografieën
van Wassermann en Ludwig opruimt, als dat men ze via een Boekenweek den
argeloozen klant van de leesbibliotheek in de maag splitst. De hypocrisie der arische
helden is pompeuzer en daarom meer in het oog loopend belachelijk, maar de
hypocriete ‘eerbied voor den geest’ is zeker niet minder ridicuul; beide zijn
symptomen van één en dezelfde mentaliteit, van een warenhuisideaal. Heeft ook niet
de duitsche natie, die thans bij den brandstapel applaudisseert, Erfolg van
Feuchtwanger en Im Westen Nichts Neues van Remarque in goedkoope edities
verslonden? Het is maar, wat men de menschen met de krachttermen der reclame
voortzet; slechts één conditie geldt eeuwig en overal: de waar moet goedkoop zijn!
De ‘verschrikkingen van het front’, de ‘hel der inflatie’, de ‘roeping van het arische
ras’: alles doet opgeld bij hetzelfde publiek, als het van te voren voor één van die
artikelen is opgewarmd en niet bij ongeluk juist bezet is met een ‘moederdag’ of een
‘morgenwijding’ of de herdenking van Karel den Dikken; men moet zijn
opwarmingsmoment daarom goed weten te kiezen.
Vòòr volksgemeenschap en idealistische levenshouding. Tegen verminking van de
Duitsche taal. Tegen vervalsching onzer geschiedenis en onteering onzer groote
figuren. Daar gaan Marx en Kautzky, daar gaat, met een hoeratje, die vervelende
Alfred Kerr van het thans

Forum. Jaargang 2

491
goedrond geworden Berliner Tageblatt, daar gaan... Maar waarom zou men meer
detailleeren? Het vonnis over de werken der heeren Tucholsky en Ossietzky vat
immers meesterlijk samen, wat de menschen (niet slechts de Duitschers!) zoo haten
en vervloeken in iederen auteur, dien zij niet dadelijk op hun manier onschadelijk
kunnen maken door hem in de portefeuille te doen of met een orde te huldigen:
Tegen onbeschaamdheid en aanmatiging.
Men make zich geen illusie, dat de mystici van de Boekenweek er veel anders
over zouden denken dan die van den brandstapel....
M.T.B.

Onze Tragici
Dezer dagen verscheen bij ‘ De Gemeenschap’ een bundel Nederlandsche liedjes
van Eric van der Steen, die volgens de uitgevers een breed soort tragiek moet
herbergen. Onze medewerker Ludovicus van der Key zendt ons daarom ook een
achttal tragische bijdragen in denzelfden stijl, die wij hieronder afdrukken.
Red.

Acht Vaderlandsche Versjes
door Ludovicus van der Key
1
Het regent donker in de straat
ook ik was in mijn jeugd soldaat
en vree met Mien en bleeke Bet
en Annie, maar die was zoo net.
Mien had een broer die teveel dronk
en Bets een moeder die wat stonk.
En toch, en toch, 't lijkt erg banaal
ging ik met Annie aan de haal.

2
Wij dronken met z'n drieën thee
Marietje, Dré en ik
maar Dré ging met een ander mee,
Marietje kreeg de hik.
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Het einde van het liedje was:
nu ben ik heel alleen
ach, ober, breng me nog een glas
voor ik me 't leven neem.

3
Toen ik heel braaf naar bed wou gaan
toen liep ik tegen Kitty aan.
Ik ben een stumper zonder geld
maar heb nochtans een bed besteld,
in een hotel niet ver van hier,
met Kitty krijg je wel plezier.
Doch achteraf bleek het lieve bed
niet heel best in elkaar gezet.
Het viel in twee en door elkaar
lag deken, sloop en vrouwenhaar.

4
Denk niet gering over een bar
een bar in Amsterdam
je vindt van alles bij elkaar
zelfs dichters voor de boterham.
De meesten schijnen zeer alleen
dat past bij hun beroep
een brood is anders dan een steen
en water is geen soep.
Een mensch draagt kleeren voor 't fatsoen
je kust een meisje niet op straat
en dichters, die het anders doen
die noemt men apostaat.

5
Een dichter schreef een versje van
een jongen die een meisje zoent,
ik vraag mij af: waarom geen man?
is dat dan zoo verdoemd?
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6
Er komen zooveel boekjes uit
over gevallen vrouwen
maar hedennacht was ik de bruid
die met een musch wou trouwen.

7
Ik heb toch zoo'n berouw
over dat eindje touw
dat ik verleden week
heb weggeworpen in de beek.
Ik schrei mijn oogen rood
het is ondraaglijk snood
ik kan nu niets meer vinden
om aan mijn fiets te binden.

8
Toen ging ze met een ander mee
het leven is niet leuk!
en 'k kan niet eens uit smart naar zee
met m'n vervloekte breuk.
En 't ergste van dit alles is
- zoo'n trouwelooze meid dat m'n rooie das niet te vinden is
en m'n boordeknoopjes zijn kwijt.

Weer eens bij de Schilders
Het bezoeken van schilderijententoonstellingen is voor mijn gevoel ten nauwste
verwant aan kerkbezoek. Het is dezelfde gelegenheidsatmosfeer, die een mensch
tegemoetkomt uit de gebouwen voor dergelijke doeleinden bestemd; ook in de
tentoonstellingszalen is het, bij wijze van spreken, altijd Zondagmorgen; men moet
een receptieve houding aannemen, men kan niets terugzeggen of terugdoen, noch
tegen den predikant noch tegen een schilderij, men neemt onwillekeurig zijn hoed
af en verdwaalt even onwillekeurig in een soort verplichte meditatie over allerlei
dingen, die met den dominee of de doeken niet veel te maken hebben. Als men buiten
komt, voelt men zich altijd opgelucht; het sterk-geestelijke doet naar koffie verlangen.
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Er zij dus opgemerkt, dat ik niet de ware man ben voor preeken of kunstbespiegelingen
à la Plasschaert; zij vertegenwoordigen voor mij één en dezelfde mentaliteit en zijn
in het geheel niet bestand tegen de croquante croquetjes van Alida Zevenboom b.v.
Vandaag was het Zondag; het regende, en ik was op de tentoonstelling van de
‘Nieuwe Schilders- en Beeldhouwerskring’, gehuisvest in de ‘Rotterdamsche
Kunstkring’. Een kleine, niet zeer vermoeiende verzameling werken, één zaal vol;
toch was ik binnen het kwartier uitgekeken; ongeveer tien minuten daarvan besteedde
ik aan Willink, die hier zoozeer domineerde, dat men telkens wel op hem moest
terugvallen; zijn Pompeji en Jobstijding kende ik al uit reproducties, maar zijn
Parlement en Zeppelin waren volkomen nieuw voor mij. Hoe komt het, dat bijna
ieder werk van dezen schilder weer boeit? Hij is zeker niet altijd verrassend, zijn
anecdotische kant heeft iets gedwongens, iets systematisch, en toch... Er is een
volstrekt verschil in mijn nieuwsgierigheid, als ik een nieuwe Willink of b.v. een
nieuwe Charley Toorop (de andere domineerende figuur uit dit gezelschap) nader.
Bij Willink heb ik neiging mij te verkneukelen; over dat Parlement zonder ramen,
met die fantastische wolkenapocalyps erboven en die correcte ministers ervoor, over
de volslagen doelloos in een vroege-morgen-leegte juichende mannen in regenjassen
boven plasjes (dat zij een Zeppelin toejuichen, is niets dan een gek misverstand,
schildert Willink mij toe). Bij Charley Toorop word ik ontzet; verkneukelen zou hier
heiligschennis zijn, voelt men, omdat hier bewondering in het sterk-geestelijke en
zoo mogelijk universeel-kosmische voegt; in dat gloeiende naakt en dat gigantische
zelfportret is weer iets van de plechtigheid, waarmee de dominee ons verzekert, dat
niet het lagere, maar het Hoogere ons kostbaarst bezit vormt. Geen grein van humor
blijft hier voor ons arme niet-schilders over; men voelt neiging om den kunstcriticus
van het vak er bij te roepen, die aanstonds een preek begint over het schilderkunstige,
het coloriet, de toets etc. etc. Is dit misschien het verschil: in Willink ontdekken wij
nog de bereidwilligheid om desnoods geen schilder te zijn, in Charley Toorop
daarentegen niets anders dan het schilderen als alleenzaligmakende levensleer? Want
mijn hemel, hoe onhumoristisch, heroïsch, ja dithyrambisch moet men tegenover
zichzelf staan, om zich zoo te kunnen schilderen als Charley Toorop het hier deed!
Eigenlijk houd ik dus niet van schilderijen; zij boeien mij alleen dan meer dan
normaal, als zij verraad aan de schilderkunst beloven. En daarom: eer ik b.v. geloof
in de voortreffelijkheid van de tegenwoordige schildermethodes van B. van der Leck,
met zijn ‘Foto-litho’ (ik noem het luciferspuzzle, al klinkt het niet
universeel-kosmisch) Über allen Gipfeln ist Ruh, of in het genie van den
braaf-pointilleerenden J. Nieweg, of het precieuze Schaap van R. Bremmer, moet
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er veel gebeuren. Al die bloedige ernst-in-lijst doet naar koffie verlangen, d.w.z. naar
het heftigste, vulgairste contrast, dat zich op een Hollandschen Zondagmorgen maar
laat opdiepen, dat bovendien op de Coolsingel allerheerlijkst geschonken wordt in
de ‘Old Dutch’, waar de Nachtwacht in reproductie op ons neerziet.
M.T.B.

De Verdediging van het linksche Inzicht
Wij ontvingen van den heer Jef Last het volgende schrijven:
Geachte Redaktie,
Naar aanleiding van het artikel van den heer Marsman in Forum 2de jaargang No.
5, doe ik U hierbij een brief toekomen welke ik in mijn kwaliteit van lid der redaktie
van Links Richten op 19 November 1932 uit Maljeewa aan mijn mederedakteuren
toezond.
Ik vraag daarbij uw aandacht voor punt 9, mijn kritiek op het gedicht Rood Front
van S. Waas.
‘Technisch zeer zwak. In zoo'n geval kan de redaktie toch raad geven en helpen,
tot fouten als die hijgende derde regel en het ulevellenrijm aan het einde, verbeterd
zijn! Of is dit een van die manifesten zooals het hoofdartikel ze wil?’
Deze laatste zin sloeg op een beoordeeling van Freek van Leeuwen's artikel in dat
zelfde nummer, waarin ik schreef: ‘Maar het kan nooit het officieele programma van
Links Richten zijn, dat onze gedichten slechts manifesten en onze romans slechts
proklamaties zijn zullen. Dat is een persoonlijk inzicht van Freek en geen konklusie
voor een hoofdartikel van Links Richten.’
Intusschen was het deze, ultra linksche opvatting, volgens welke voor de plaatsing
van een gedicht in Links Richten uitsluitend de inhoud en de agitatorische waarde
beslissend zouden zijn, die ongetwijfeld tot plaatsing van dit gedicht heeft bijgedragen.
Dit standpunt, dat binnen de IVRS reeds lang overwonnen was, is sindsdien door
mij herhaaldelijk bestreden en ook in Links Richten verworpen. Ziedaar het geheim
waarom de verdere gedichten van den heer Waas niet geplaatst zijn. Marsman is
intelligent genoeg om kommunistische ideologie op rijm te zetten, maar zoodra aan
deze gedichten ook een kwalitatieve maatstaf aangelegd wordt blijkt dat de bezieling
welke er van dit dichtwerk uitgaat voor het proletarisch gevoel niet voldoende is om
ze voor plaatsing in aanmerking te brengen.
Intusschen wenschen wij niet dat deze uiteenzetting tot verkeerde konklusies voor
de toekomst zal leiden wat betreft het door ons geregeld geplaatste werk van de z.g.
arbeiderskorrespondenten die over ongeveer 1/3 van de plaatsruimte in Links Richten
beschikken.
‘Wat dit werk aangaat herinneren wij aan onze beginselverklaring in No. l van
Links Richten: ‘Links Richten wil trachten de Neder-
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landsche arbeiders in dienst van den klassenstrijd tot zelfexpressie te brengen.’
Waar de arbeiders pogingen doen tot deze zelfexpressie drukt de redaktie hun
werk reeds af wanneer dit aan zeer primitieve technische en artistieke eischen voldoet,
mits hun werk, naar het oordeel der redaktie, typeerend is voor de gedachten en
stemmingen die onder de massa van het proletariaat leven.
Reeds in de inhoudsopgave van No. 5 is deze rubriek arbeiderskorrespondentie
speciaal aangegeven, in de verdere nummers moest de inhoudsopgave door
plaatsgebrek achterwege blijven, doch neemt het uit dezen hoofde geplaatste werk
achter in het nummer een speciale plaats in.
Wanneer de heer Marsman dus nogmaals een mystifikatie wenscht te beproeven,
dan luistere hij maar eens een dagje aan de stempellokalen, late zijn werk door een
arbeidershand overschrijven en misschien zullen wij denken dat ook deze uiting van
een proletariër als zoodanig interessant is. Voor plaatsing in de literair revolutionnaire
rubriek kunnen wij hem jammer genoeg, na de principieele verwerping van het
standpunt der Proletkult-vleugel niet veel hoop geven. Ten bewijze hiervan
retourneeren wij thans, nu het adres van den heer Waas ons eindelijk bekend is, diens
niet geplaatste gedichten uit onze mappe, ‘onbruikbaar’.
Met dank voor de verleende plaatsruimte,
Hoogachtend,
JEF LAST,
Sekretaris der Redaktie van Links Richten.
Wij plaatsen dit ingezonden stuk voornamelijk om de interessante kijk die het geeft
op de verschillende opvattingen omtrent literatuur in den boezem van de ‘linksche
intelligentsia’, en zelfs op de kweekschool voor zelfexpressie die als een soort
kindercourant in 1/3 deel van het Hollandsche Links Richten werd ondergebracht.
Deze uiteenzettingen van den heer Last lijken ons reëeler dan zijn verdediging inzake
het plaatsen van het gedicht Rood Front. Welke ook de kritiek van den heer Last op
dat gedicht moge zijn geweest, de redaktie, met meerderheid van stemmen dus,
plaatste het. Waarmee aan de bedoeling van Marsman, dunkt ons, meer dan voldoende
werd beantwoord.
(Red. Forum)

o

[Tweede jaargang, N . 7]
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Kaas
Inleiding
Buffon heeft gezegd dat de stijl de mensch zelf is. Bondiger en juister kan het niet.
Maar een gevoelsmensch is weinig gebaat met dat slagwoord dat daar staat als een
model, om vereeuwigd te worden door een steenkapper. Kan men echter wel met
woorden eenig inzicht geven in wat stijl eigenlijk is?
Uit de hoogste stijlspanning wordt het tragische geboren. In 's menschen
lotsbestemming zelf is alles tragisch. Denk aan de woorden van Job: ‘Hier hebben
de boozen het woelen gestaakt, hier vindt hij, wiens kracht uitgeput is, rust’, en gij
ziet aan uw voeten het wriemelende, parende, etende, biddende menschdom en daar
naast een stortplaats voor hen wier laatste kramp tot stilte gekomen is.
Stijl staat in nauw verband met de muziek, die gegroeid is uit de menschelijke
stem waarmede gejuicht en geklaagd werd vóór dat zwart op wit bestond. En het
tragische is een kwestie van intensiteit, van maat en harmonie, van rustpunten, een
afwisseling van gejubel met lento's en gongslagen, van eenvoud en oprechtheid met
sardonisch grijnzen.
Hier hebt gij een zee en daarboven een lucht. Eerst is de blauwe hemel één
reusachtige heerlijkheid. Wie vertrekt van een blauwe lucht moet er toe in staat zijn
die lucht zóó blauw te scheppen als nooit eenige lucht in werkelijkheid geweest is.
De toeschouwer moet dadelijk getroffen worden door het merkwaardige blauw van
dat uitspansel, zonder dat hem gezegd wordt ‘die lucht is zeer, zeer blauw’. Hij heeft
immers zelf een ziel die hem dat zegt, want stijl is alleen bevattelijk voor die een
ziel hebben.
Die lucht moet zoo lang blauw en ongerept blijven tot het blauwe volkomen in
zijn ziel is ingedrongen. Echter niet te lang anders denkt hij ‘ja, die lucht is blauw,
daar gaat niets van af, ik weet het nu’. En hij keert uw lucht
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den rug toe om weg te zinken in overwegingen die op zijn persoonlijk peil staan. En
is hij eenmaal uit je klauwen, dan krijg je hem geen tweede maal op de plaats van
waaruit hij toekijken of toevoelen moet, ten minste niet met een tweede blauwe lucht.
Hoe intenser het blauw hoe beter, want des te spoediger is hij er vol van. En begin
je met een zwarte lucht, dan moet het zwart dadelijk over zijn heele huid afgeven.
Als nu de blauwe heerlijkheid lang genoeg heeft geduurd, dan komt een eerste
wolkje waardoor hij merkt dat hij daar niet staat om tot aan 't eind van zijn dagen op
die blauwe lucht te staren. En geleidelijk slinkt het blauw tot één chaos van
wolkgevaarten.
Een gongslag kondigt de eerste wolk aan en een nieuwe slag telkens een stoet van
nieuwe gevaarten.
De eerste gongslag speelt een leidende rol, zooals de eerste geboorte in een gezin.
De anderen worden precies zoo geboren, maar men went aan alles, ook aan bevallen,
en de verrassing wordt geleidelijk zwakker.
Die eerste gongslag moet kamen als alles rein en blauw, liefde en geluk is, als men
zich aan alles verwacht behalve aan een gongslag. Hij moet waarschuwen, hij moet
hinderen, maar niet doen schrikken. Iets als het ‘broeder, gij moet sterven’ van die
monniken, op een zomerschen middag. Hij moet O zoo zacht gegeven worden. De
man moet zich afvragen wat of dat was? Was dat óók gejubel, dan was het een rare
manier van doen. Hij moet, na dien eersten gongslag, de blauwe lucht gaan
wantrouwen als een die plotseling iets aan 't eten proeft of in 't vreedzame gras iets
ziet bewegen bij volkomen windstilte. Hij moet zich afvragen of hij niets verdachts
heeft gehoord en of dat ginder ver nu geen wolk is. 't Is wenschelijk dat hij even later
tot de conclusie komt dat het geen gongslag was, maar iets dat haperde in de keel
van die doende zijn te jubelen. Dat kan alleen worden bereikt als de eerste slag zacht
gegeven wordt en niet te lang aanhoudt.
Je zit 's avonds alleen in een verlaten huis te lezen. En opeens komt het je voor
dat je wel iets gehoord zoudt kun-
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nen hebben. Neen, de stilte houdt aan en je hart gaat weer zijn lusteloozen gang.
Is die eerste gongslag te luid, dan kan niets meer komen dat nog indruk maakt.
Hij denkt dan ‘zoo, is het dáárom te doen? Vooruit dan maar.’ En meteen stopt hij
zijn ooren dicht. Of hij bevecht uw kermiskabaal met eigen wilskracht en houdt zijn
ooren wijd open, wetend dat hij dadelijk niets meer hooren zal. Want een aanhoudend
sterk geluid is gelijk aan volkomen stilte. En de man die zoo plotseling al die
gongslagen geeft lijkt zelf wel bezeten.
Als nu die rare blauwe lucht nog even geduurd heeft, volgt een tweede slag.
Die man van je ziet nu een wolk en denkt ‘ik had dus goed gehoord. Dat was geen
gejubel.’ En om zeker te zijn, want dat blauw zit nog in zijn maag, zoekt hij den
eersten gongslag op in wat reeds voorbij is. Als hij zich die moeite geeft vindt hij
hem ook en denkt ‘zie je wel, die was mij niet ontsnapt.’ Hij is echter nog niet geheel
zeker dat die eerste met voorbedachtheid gegeven werd, zóó zwak was hij geweest,
en zóó onverwacht.
De man in zijn verlaten huis staat op en luistert.
En daarop gaan ze aandrijven. Geleidelijk, in een versnellend tempo, wordt het
blauw verdrongen en stapelen de gevaarten zich op. De gongslagen volgen sneller
op elkander en je man voorziet de slagen reeds die gaan komen. Hij wil zelf de leiding
nemen, want hij denkt dat hij vaart en is er zich niet van bewust dat hij gevaren wordt.
Als hij dan zegt ‘nu komt de slag die de toren doet instorten, ik wil het,’ dan juist
zwijgt de gong en door de wolken wordt een plekje blauw zichtbaar.
Hij denkt ‘zoo, 't valt mij nog mee. 't Had erger kunnen zijn. Ik had de boel doen
instorten, dan was het uit geweest.’ Hij weet niet dat die slag nu niet komen mocht,
omdat het blauw vergeten is, omdat de indruk van het blauw uit zijn ziel is gewischt.
En die slag op zich zelf is het doel niet. Het doel is het blauw en de slag, het blauw
als de slag verwacht wordt en de slag als men het blauw opnieuw begint op te zuigen.
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De man in 't ledige huis gaat weer zitten.
En als de toeschouwer het blauw voor de tiende maal heeft gezien telkens voor
een kortere spanne tijds, en denkt ‘ja, nu weet ik het, 't is te doen om een voortdurende
afwisseling van blauw en wolkgevaarten’, dan komt de slag. Hij dreunt dwars door
zijn lichaam en stippelt zijn huid. De man in 't stille huis wil opstaan maar kan niet.
Hij is niet bang, maar verlamd door de majesteit van die ééne gongslag. Hij denkt
‘dat lap je me niet meer’ en maakt zich gereed om den volgenden slag het hoofd te
bieden, zooals je in 't circus pistoolschoten blijft verwachten omdat er één gevallen
is.
Hij vergist zich, dat was de slag.
Als je met een blauwe lucht eindigen wil mogen er nog enkele slagen komen, maar
die zijn slechts een uitsterven, een opruiming, het laatste klapwieken van een vogel.
Maar heb je zelf genoeg van die blauwe lucht, dan is het uit, Amen en uit.
Hij zit daar nog als er niets meer is, geen gongslagen en geen wolkgevaarten. Zelfs
geen blauwe lucht meer.
Hij sluit je boek en gaat heen, zijn hoed vergetend. Onderweg blijft hij even staan
en mompelt ‘was me dàt een geschiedenis.’ Hij keert zich nog eens om, gaat dan
droomerig verder en verdwijnt aan den horizon. De spanning van het tragische heeft
zijn ziel aangeraakt.
In de natuur zit het tragische in 't gebeurde zelf. In kunst zit het meer in den stijl
dan in wat er gebeurt. Een haring kan tragisch geschilderd worden, al zit er aan zoo'n
beest niets dat tragisch op zichzelf is. Daarentegen is het niet voldoende te zeggen
‘mijn arme vader is dood’ om een tragisch effekt te bereiken.
In de muziek is het abstrakte van het tragische nog duidelijker. Het tragische van
Schubert's Erlkönig wordt door Goethe's woorden niet verhoogd, al wordt er een
kind in gewurgd. Integendeel, al dat gewurg leidt de aandacht af van het tragische
rhythme.
Zoo ook in de litteratuur, waar men echter over geen toonladders beschikt en zich
met jammerlijke woorden be-
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helpen moet. En daar ieder woord nu eenmaal een beeld oproept, wordt door de
opeenvolging van woorden van zelf een skelet gevormd waar stijl op gesmeerd kan
worden. Men kan niet schilderen zonder oppervlakte. Maar 't skelet zelf is bijzaak,
want de hoogste stijlspanning kan bij 't miniemste gebeuren worden bereikt. Heel
Rodin zit even volkomen in één van die handen als in 't ensemble van die zeven
poorters van Kales en 't is een wonder dat hij die spanning zeven poorters lang heeft
volgehouden. Nog een geluk dat er geen zeventig waren. Een zelfde standaardskelet
zal dan ook door verschillende temperamenten zoo volkomen anders besmeerd
worden dat niemand onder die totaal aan elkander vreemde produkten een zelfde
geraamte vermoeden zou. Hoofdzaak is dat men iets te hanteeren krijgt waar men
met zelfvoldoening zijn stijldrift op botvieren kan. Daarom moest men schooljongens
vrij laten in de keus van 't onderwerp en die zeven en vijftig zoo verschillende
sukkelaars niet dwingen op een zelfden namiddag de Lente of de Begrafenis van
Moeder te beschrijven. En zond er dan een aan zijn meester een brief waarin hij
zeggen zou waarom hij 't vertikt vandaag eenig opstel te maken, waarover dan ook,
dan behoorde die brief zijn opstel te zijn.
Het effekt dat men bereiken wil moet kloppen met iemand's eigen gemoedstoestand.
Wie zelf in een oprechte vroolijke bui is moet niet probeeren een tragischen indruk
te verwekken, anders worden valsche klanken geboren die 't geheel bederven. Tenzij
het vroolijke gebruikt wordt om een ernstige spanning te omlijsten. Maar dan moet
die vroolijkheid iets eigenaardigs vertoonen, zooals het blauw van die lucht.
Van af den aanhef, want een boek is een lied, moet men het oog houden op het
slotakkoord, waarvan iets door 't heele verhaal geweven moet worden, als het
Leitmotiv door een symphonie. De lezer moet geleidelijk een gevoel van onrust over
zich voelen komen, zoodat hij zijn kraag opzet en aan een paraplu denkt, terwijl de
zon nog in haar volle glorie staat.
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Wie het slot niet uit het oog verliest zal van zelf alle langdradigheid vermijden omdat
hij zich telkens afvragen zal of ieder van zijn details wel bijdraagt tot het bereiken
van zijn doel. En hij komt dan spoedig tot de ontdekking dat iedere bladzijde, iedere
zin, ieder woord, ieder punt, iedere komma het doel nader brengt of op afstand houdt.
Want neutraliteit bestaat niet in kunst. Wat niet volstrekt noodig is dient streng
geweerd en waar het met één personage kan is een menigte overbodig.
In kunst mag niet geprobeerd worden. Probeer niet te schelden als gij niet toornig
zijt, niet te schreien als uw ziel droog staat, niet te juichen zoolang gij niet vol zijt
van vreugde. Men kan probeeren een brood te bakken, maar men probeert geen
schepping. Men probeert ook niet te baren. Waar zwangerschap bestaat volgt het
baren van zelf, ten gepasten tijde.
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Personages
Frans Laarmans, klerk bij de General Marine and Shipbuilding Company, daarna
koopman, daarna weder klerk.
De moeder van Laarmans (kindsch en stervend).
Dokter Laarmans, broeder van Frans.
Mijnheer van Schoonbeke, vriend van den dokter en de schuld van alles.
Hornstra, kaashandelaar in Amsterdam.
Fine, vrouw van Laarmans.
Jan en Ida, hun kinderen.
Madame Peeters, een buurvrouw die aan de gal lijdt.
Anna van der Tak
Tuil
Erfurt
Bartherotte
klerken bij de General Marine.
Boorman, raadgever voor menschen van zaken.
De oude Piet, machinist bij de General Marine.
De jonge van der Zijpen, die zich associeeren wil.
Vrienden van Van Schoonbeke.

Elementen
Kaas: Kaasdroom. Kaasfilm. Kaasonderneming. Kaasdag. Kaaskampanje. Kaasmijn.
Kaaswereld. Kaasschip. Kaashandel. Kaasvak. Kaasroman. Kaaseters. Kaasmensch.
Kaasbol. Kaastrader. Kaastrust. Kaasdraak. Kaasellende. Kaastestament. Kaasfantasie.
Kaasmuur. Kaaskwestie. Kaaswagen. Kaasbeproeving. Kaastoren. Kaaswond.
G.A.F.P.A. General Antwerp Feeding Products Association.
Kelder van 't Blauwhoedenveem.
Laarmans' kantoor met telefoon, bureau-ministre en schrijfmachine.
Een tric-tracdoos.
Een mandvalies.
Een groote kaaswinkel.
Een kerkhof.
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Kaas
Opgedragen aan JAN GRESHOFF door den dankbaren schrijver.

Eerste hoofdstuk
Eindelijk schrijf ik je weer omdat er groote dingen staan te gebeuren en wel door
toedoen van mijnheer Van Schoonbeke.
Je moet weten dat mijn moeder gestorven is.
Een nare geschiedenis natuurlijk, niet alleen voor haar maar ook voor mijn zusters,
die er zich bijna dood aan gewaakt hebben.
Zij was oud, zeer oud. Op een paar jaar na weet ik niet hoe oud zij precies was.
Ziek was zij eigenlijk niet, maar grondig versleten.
Mijn oudste zuster, waar ze bij inwoonde, was goed voor haar. Zij weekte haar
brood, zorgde voor stoelgang en gaf haar aardappelen te schillen om ze bezig te
houden. Zij schilde, schilde, als voor een leger. Wij brachten allemaal onze
aardappelen bij mijn zuster en dan kreeg zij die van madame van boven en van een
paar buren óók nog, want toen ze eens geprobeerd hadden haar een emmer reeds
geschilde aardappelen nog eens te doen overschillen, wegens gebrek aan voorraad,
toen had zij 't gemerkt en warempel gezegd ‘die zijn al geschild’.
Toen zij niet meer schillen kon, omdat handen en oogen niet goed meer
samenwerkten, toen gaf mijn zuster haar wol en kapok te pluizen dat door het beslapen
tot harde nopjes verworden was. Het maakte veel stof, en moeder zelf was een en al
pluis, van kop tot teen.
Zoo ging het maar steeds door, bij nacht zoowel als bij dag: dommelen, pluizen,
dommelen, pluizen. En daar af en toe een glimlach doorheen, God weet tot wie.
Van mijn vader, die pas een jaar of vijf dood was, wist zij niets meer af. Die had
nooit bestaan, al hadden zij negen kinderen gehad.
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Wanneer ik haar kwam bezoeken sprak ik wel eens over hem om te probeeren
zoodoende hare levensgeesten weer aan te wakkeren.
Ik vroeg haar dan of zij waarachtig Krist niet meer kende, want zoo had hij
geheeten.
Zij deed zich vreeselijk geweld aan om mij te volgen. Zij scheen te begrijpen dat
zij iets begrijpen moest, kwam voorover in haren zetel en staarde mij aan met een
gespannen gezicht en zwellende slaapaders: een uitgaande lamp die dreigt te
ontploffen bij wijze van afscheid.
Na een korten strijd doofde de vonk weer uit en dan gaf zij dien glimlach af die
door merg en been ging. Als ik te lang aandrong werd zij bang.
Neen, het verleden bestond voor haar niet meer. Geen Krist, geen kinderen, alleen
nog maar kapok pluizen.
Eén ding spookte haar nog door het hoofd, namelijk dat een laatste kleine hypotheek
op een van hare huizen nog niet afbetaald was. Wilde zij dat sommetje eerst nog
bijeenscharrelen?
Mijn brave zuster sprak over haar, waar zij bij zat, als over iemand die afwezig
was.
- Zij heeft goed gegeten. Zij is erg lastig geweest vandaag.’
Toen zij niet meer pluizen kon zat zij nog een tijdlang met haar blauwe
knokkelhanden parallel op haren schoot of uren lang krabbelend aan haren zetel alsof
het pluizen nog nawerkte.
Zij onderscheidde gisteren van morgen niet meer. Beide beteekenden nog slechts
‘nu niet’.
Kwam het doordat haar gezicht verzwakte of doordat zij ten allen tijde door kwade
geesten bereden werd? In ieder geval wist zij niet meer of het dag of nacht was, stond
op als zij liggen moest en sliep als zij had moeten praten.
Als zij zich vasthield aan muren en meubelen, dan kon zij nog wat loopen. 's
Nachts, als allen sliepen, stond zij op, sukkelde tot in haren zetel en begon kapok te
pluizen die er niet was, of zocht zoo lang tot zij de koffiemolen te pak-
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ken kreeg, als was zij van plan voor een of anderen medestander koffie te zetten.
En steeds die zwarte hoed op haren grijzen kop, ook bij nacht, als gereed om uit
te gaan. Gelooft gij in hekserij?
Eindelijk ging zij liggen en toen zij gelaten die hoed liet afnemen wist ik dat ze
niet meer zou opstaan.

Tweede hoofdstuk
Dien avond had ik tot middernacht kaart gespeeld in de Drie Koningen en een viertal
Pale-Ales gedronken, zoodat ik in de beste conditie was om den heelen nacht in
éénen adem door te slapen.
Ik probeerde mij zoo stil mogelijk uit te kleeden, want mijn vrouw sliep al lang
en ik houd niet van dat gezanik.
Toen ik echter op één been ging staan om mijn eerste kous uit te trekken, viel ik
tegen de nachttafel aan en schoot zij wakker.
- Schaam je,’ begon het.
En daarop klonk de straatbel door ons stille huis, zoodat mijn vrouw rechtop ging
zitten.
's Nachts is zoo'n bel plechtig.
Wij wachtten beiden tot het gegalm in de trapzaal weggestorven was, ik met
kloppend hart en met mijn rechtervoet in mijn handen.
- Wat mag dat zijn?’ fluisterde zij. ‘Kijk eens door het venster, je bent tòch nog
maar half uitgekleed.’
Gewoonlijk liep het zoo niet af, maar die bel had haar den adem afgesneden.
- Als je nu niet dadelijk gaat kijken, dan ga ik zelf,’ dreigde zij.
Maar ik wist wat het was. Wat kòn het anders zijn?
Buiten zag ik voor onze deur een schaduw staan die riep dat hij Oscar was en mij
verzocht direkt mee te gaan naar moeder. Oscar is een van mijn zwagers, een man
die onmisbaar is bij dergelijke gelegenheden.
Ik zei aan mijn vrouw waar het om ging, trok mijn kleeren weer aan en ging de
deur openmaken.
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- 't Is voor vannacht,’ garandeerde mijn zwager. ‘De doodstrijd is begonnen. En sla
een sjaal om, want het is koud.’
Ik gehoorzaamde en ging met hem mede.
Buiten was het stil en helder en wij stapten flink door als twee die zich naar eenig
nachtwerk spoedden.
Bij het huis gekomen stak ik machinaal de hand naar de bel uit, maar Oscar hield
mij tegen, vroeg of ik mal was en deed de brievenbus zachtjes kleppen.
Wij werden door mijn nichtje opengedaan, een dochter van Oscar. Onhoorbaar
deed zij de deur achter ons dicht en zei dat ik maar naar boven moest gaan, wat ik
dan ook deed, achter Oscar aan. Mijn hoed had ik afgenomen, wat anders thuis bij
moeder mijn gewoonte niet was.
Mijn broer, mijn drie zusters en madame van boven zaten bijeen in de keuken,
naast de kamer waar zij zeker nog steeds lag. Waar zou zij anders gelegen hebben.
Een oude non, nog een nicht van ons, schoof onhoorbaar van de sterfkamer naar
de keuken en dan maar weer terug.
Allen keken mij aan alsof ze mij wat te verwijten hadden en één van haar lispelde
mij welkom.
Moest ik staan of zitten?
Staan, dan was het als hield ik mij gereed om direkt weer weg te gaan. En zitten,
alsof ik met de heele toestand vrede nam, ook met die van moeder. Maar daar ze dan
toch allen gezeten waren, nam ik óók maar een stoel en ging een beetje achteraf
zitten, buiten den schijn van de lamp.
Er heerschte een ongewone spanning. Misschien omdat ze de klok hadden stilgezet?
Het was verduiveld warm in die keuken. En dan dat stel vrouwen met gezwollen
oogen, als hadden zij uien gepeld.
Ik wist niet wat te zeggen.
Vragen hoe het met moeder was, dat ging niet, want iedereen wist dat nu de kabels
losgegooid werden.
Huilen zou het beste geweest zijn, maar hoe begonnen? Ineens zoo maar een snik
geven? Of mijn zakdoek nemen en mijn oogen doppen, nat of niet nat?
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Die ongelukkige Pale-Ale begon nu pas te werken, zeker door de hitte in die kleine
keuken, zoodat het zweet mij uitbrak.
Om iets te doen stond ik op.
- Ga maar eens kijken,’ zei mijn broer, die dokter is.
Hij sprak heel gewoon, niet te luid, maar toch zóó luidop dat ik nu volkomen zeker
was dat mijn nachtwandeling haar doel niet zou missen.
Ik volgde zijn raad, want ik vreesde misselijk te worden van dat bier, van de hitte
en van de stemming in die keuken. Ze zouden dat wel op rekening van de aandoening
gezet hebben, maar stel je voor dat ik aan 't braken was gegaan.
Hier was het frisscher en bijna donker, wat mij óók nog meeviel.
Op de nachttafel brandde een eenzame kaars die moeder, op haar hoog bed, niet
verlichtte, zoodat ik van haren doodstrijd geen hinder had. Onze nicht, de non, zat
te bidden.
Toen ik daar een tijdlang gestaan had kwam ook mijn broer binnen, nam de kaars
op, hield ze in de hoogte als bij een fakkeltocht, en verlichtte moeder.
Hij moest iets gezien hebben, want hij ging tot in de keukendeur en verzocht het
heele gezelschap aan te treden.
Ik hoorde stoelen verschuiven en daar waren zij.
Even later zei mijn oudste zuster dat het gedaan was, maar de non sprak haar tegen,
zeggend dat de twee tranen nog niet gevallen waren. Moesten die soms uit moeder
komen?
Het heeft dan nog wel een uur geduurd, ik nog steeds met dat bier, maar toen werd
verklaard dat zij dood was.
En zij hadden gelijk, want hoe ik haar innerlijk ook bevel gaf rechtop te komen
zitten en de heele bende met haren geduchten glimlach uiteen te drijven, het mocht
niet baten. Zij lag zoo stil als alleen een doode liggen kan.
't Was nog gauw gegaan en 't had weinig gescheeld of ik was er niet bij geweest.
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Ik werd heelemaal koud toen het vrouwenkoor begon te huilen en ik niet instemmen
kon.
Waar toch vonden zij al die tranen, want dat waren de eerste niet, dat kon ik aan
hare gezichten wel zien. Gelukkig weende mijn broer óók niet. Maar hij is dokter en
zij weten allen dat hij aan dergelijke tafereelen gewoon is, zoodat het toch maar
pijnlijk was.
Ik trachtte alles goed te maken door de vrouwen te omhelzen en haar stevig de
hand te drukken. Ongehoord vond ik het dat zij zooeven nog leefde en nu niet meer.
En opeens hielden mijn zusters met weenen op, gingen water, zeep en handdoeken
halen en begonnen haar te wasschen.
De uitwerking van het bier was nu heelemaal over, wat wel bewijst dat ik minstens
zooveel ontroering voelde als de anderen.
Ik ging weder in de keuken zitten tot haar opschik gereed was en toen werden wij
nog eens bij het bed geroepen.
In dien korten tijd hadden zij veel werk verricht en het dierbare lijk zag er nu
eigenlijk beter uit dan toen het in leven was en voor zich uit had gelachen bij het
schillen of pluis trekken.
- Tante is waarlijk mooi,’ zei onze nicht de non, met een blik van voldoening op
bed en moeder.
En die moet het weten, want zij is zwartzuster in Lier, een soort dat van af hare
jeugd tot haren laatsten dag van de eene zieke naar de andere gestuurd worden en
die dus ieder oogenblik bij een lijk zitten.
Daarop werd door mijn nichtje koffie gezet, die de vrouwen wel verdiend hadden
en Oscar kreeg vergunning de begrafenis toe te vertrouwen aan een van zijn vrienden
die volgens hem minstens zoo goed en goedkoop was als eenige andere onderneming.
- 't Is goed, Oscar,’ zei mijn oudste zuster met een vermoeid gebaar, alsof zij in
die prijskwestie niet het minste belang stelde.
Ik zag dat het samen zijn op zijn einde liep maar durfde
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niet goed het voorbeeld geven, omdat ik de laatste gekomen was.
Een van mijn zusters geeuwde terwijl zij nog enkele tranen liet vallen en toen zette
mijn broer zijn hoed op, drukte allen nog eens de hand en ging heen.
- Ik zal met Karel maar medegaan,’ zei ik nu.
Dat waren, geloof ik, de eerste woorden die ik uitbracht. Zij konden den indruk
geven dat ik medeging om Karel's wille, want zelfs een dokter kan immers behoefte
hebben aan een trooster?
En zoo geraakte ik het huis uit.
Het was drie uur toen ik in onze slaapkamer weder met mijn voet in de handen
stond en mijn eerste kous uittrok.
Ik viel omver van den slaap en om alles niet te moeten vertellen zei ik maar dat
de toestand onveranderd was.
Over de begrafenis valt weinig te zeggen. Die verliep normaal en ik zou er niet
van gewagen, evenmin als van het heele sterfgeval, was het niet dat ik daardoor met
mijnheer Van Schoonbeke in betrekking gekomen ben.
Zooals gebruikelijk stonden mijn broer, ikzelf, mijn zwagers en vier neven in een
halve maan rond de kist, voor die weggehaald werd. Mindere familie, vrienden en
kennissen, kwamen nu binnen en gingen rond, ieder van ons de hand drukkend met
een gefluisterd woord van deelneming of met een strakken blik, vlak in mijn oogen.
Er kwamen er veel, eigenlijk veel te veel vond ik, want het bleef duren.
Mijn vrouw had een rouwband om mijn arm gedaan, want ik had met mijn broer
afgesproken geen rouwkostuum te laten maken, omdat je daar na de begrafenis zoo
weinig aan hebt. En die ellendige band was zeker te breed, want hij zakte voortdurend
af. Om de drie of vier handdrukken moest ik hem telkens opschuiven.
En toen kwam ook mijnheer Van Schoonbeke, een vriend en tevens een klant van
mijn broer. Hij deed zooals de anderen gedaan hadden, maar chiquer en met meer
bescheidenheid. Een man van de wereld, dat zag ik wel.
Hij ging mede naar kerk en kerkhof en toen alles in orde
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was stapte hij met mij en mijn broer in een van de rijtuigen. Daar werd ik aan hem
voorgesteld en hij noodigde mij uit eens bij hem op bezoek te komen. En dat heb ik
gedaan.

Derde hoofdstuk
Die mijnheer Van Schoonbeke behoort tot een oude, rijke familie. Hij is vrijgezel
en woont alleen in een groot huis, in een van onze mooiste straten.
Geld heeft hij in overvloed en al zijn vrienden hebben óók geld. Het zijn meestal
rechters, advokaten, kooplieden of gewezen kooplieden. Ieder lid van dat gezelschap
bezit minstens één auto, behalve mijnheer Van Schoonbeke zelf, mijn broer en ik.
Maar mijnheer Van Schoonbeke zou een auto kunnen hebben, als hij wilde, en
niemand weet dat beter dan zijn vrienden zelf. Zij vinden het dan ook eigenaardig
en zeggen wel eens ‘die drommelsche Albert’.
Met mijn broer en mij is het iets anders.
Als dokter heeft hij voor het niet bezitten van een auto geen enkele gezonde
verontschuldiging, te meer daar hij fietst en zoodoende laat blijken dat hij er best
een zou kunnen gebruiken. Maar voor ons, barbaren, is een dokter heilig en staat
naast den priester. Door zijn dokterschap alleen is mijn broer dus min of meer
presentabel, ook zonder auto. Want in zijn milieu heeft mijnheer Van Schoonbeke
eigenlijk het recht niet er vrienden zonder geld of titels op na te houden.
Als zij binnenkomen en hem met een onbekende betrappen, dan stelt hij den
nieuweling zóó voor dat allen minstens honderd percent meer van den man denken
dan hij om het lijf heeft. Een chef de rayon noemt hij directeur en een kolonel in
burgerdracht stelt hij als generaal voor.
Met mij echter was het een moeilijk geval.
Je weet dat ik klerk ben bij de General Marine and Shipbuilding Company, zoodat
hij niets had om zich aan vast te klampen. Een klerk heeft niets heiligs over zich. Hij
staat moedernaakt op de wereld.
Twee seconden dacht hij na, langer niet, en stelde mij
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dan voor als ‘mijnheer Laarmans van de scheepstimmerwerven’.
Onze Engelsche firmanaam vindt hij te lang om te onthouden en ook te precies.
Want hij weet dat er in de heele stad geen groote firma bestaat of een van zijn vrienden
kent iemand van de directie die hem op staanden voet omtrent mijn sociale nietigheid
zou kunnen inlichten. ‘Klerk’ zou nooit in zijn hoofd gekomen zijn, want dat was
mijn doodvonnis geweest. En verder moest ik mij nu maar zelf uit den slag trekken.
Hij heeft mij die maliënkolder gegeven, maar meer kan hij niet doen.
- Mijnheer is dus ingenieur,’ vroeg mij een man met gouden tanden, die naast mij
zat.
- Inspecteur,’ zei direkt mijn vriend Van Schoonbeke, die weet dat ingenieur een
bepaalde hoogeschool, een diploma en te veel technische kennissen insluit om voor
mij, bij de eerste conversatie, geen moeilijkheden op te leveren.
Ikzelf lachte, om ze te doen gelooven dat er ook nog eenig geheim achter stak dat
ten gepasten tijde misschien onthuld zou worden.
Zij keken tersluiks naar mijn pak dat gelukkig bijna nieuw was en er mee door
kon, al zit er weinig snit in, en daarop lieten zij mij links liggen.
Zij praatten eerst over Italië, waar ik nooit geweest ben, en ik doorreisde met hen
het heele land van Mignon: Venetië, Milaan, Florence, Rome, Napels, Vesuvius en
Pompeï. Ik heb er wel eens over gelezen, maar voor mij blijft Italië slechts een vlek
op de landkaart, zoodat ik zweeg. Over de kunstschatten werd niets gezegd, maar de
Italiaansche vrouwen waren prachtig en vol hartstocht.
Toen zij daar genoeg van hadden, bespraken zij den moeilijken toestand van de
eigenaars. Veel huizen stonden ledig en allen verklaarden dat hun huurders
onregelmatig betaalden. Ik wilde protest aanteekenen, niet in naam van mijn huurders,
want die heb ik niet, maar omdat ikzelf totnogtoe steeds op tijd betaald heb, doch
het ging reeds over hun auto's: vier- en zescylinders, garagetarieven, benzine
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en smeerolie, zaken waar ik natuurlijk niet over mee spreken kan.
En nu werd een overzicht gegeven van wat de laatste week gebeurd was in families
die 't vernoemen waard zijn.
- De zoon van Gevers is dus getrouwd met de dochter van Legrelle,’ zegt er een.
Het wordt niet medegedeeld als een nieuwstijding, want allen weten het reeds
behalve ik, die nooit van bruid noch bruidegom gehoord heb, maar veeleer als een
punt van de dagorde waarover gestemd moet worden. Zij geven hun goed- of afkeuring
naar gelang beide partijen evenwichtige fortuinen medegebracht hebben of niet.
Allen zijn van de zelfde opinie, zoodat aan discussie geen tijd wordt verspild. Ieder
van hen spreekt slechts gemeenschappelijke gedachten uit.
- Delafaille is dus afgetreden als voorzitter van de Kamer van Koophandel.’
Ik heb nooit van dien man gehoord, maar zij weten niet alleen dat hij bestaat en
ontslag heeft genomen, maar meestal kent een van hen de ware reden: officieele
ongenade wegens faillissement, een of andere geheime ziekte, een schandaal met
vrouw of dochter, of ook wel omdat hij er eenvoudig genoeg van had.
Dat ‘journal parlé’ neemt het grootste gedeelte van den avond in beslag en is voor
mij de pijnlijkste periode, want ik moet mij bepalen tot knikken, lachen of
wenkbrauwen optrekken.
Ja, ik leef daar voortdurend in angst en laat er meer zweet dan bij 't sterven van
moeder. Je weet nu hoe ik toen geleden heb, maar dat was ten minste in één nacht
over, terwijl het bij Van Schoonbeke iedere week opnieuw begint en het reeds
afgezweete niet in mindering komt van wat mij nog te wachten staat.
Aangezien zij, buiten het huis van mijn vriend, geen omgang met mij hebben,
kunnen zij mijn naam niet onthouden en gaven mij in 't begin allerlei namen die op
den mijne slechts geleken. En daar ik toch niet telkens terechtwijzen kon, door steeds
maar te herhalen ‘pardon, Laar-
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mans’, zijn zij er ten slotte toe gekomen eerst mijn vriend Van Schoonbeke aan te
kijken en tot hem, waar ik bij zit, te zeggen ‘uw vriend beweert dat de liberalen...’.
En dan pas kijken zij in mijn richting. Het noemen van mijn naam is op die manier
overbodig. En ‘uw vriend’ beteekent dan tevens dat die Van Schoonbeke er mooie
vriendjes begint op na te houden.
Eigenlijk vinden zij 't zelf beter dat ik maar heelemaal zwijg, want als ik spreek
is het telkens voor een van hen een heele karwei. Uit beleefdheid jegens den gastheer
is er dan een gedwongen mij een overzicht te geven van de geboorte, de jeugd, de
studies, het huwelijk en de carrière van een of andere lokale beroemdheid waarvan
zij dien avond alleen de begrafenis wilden bespreken.
Aan de restaurants heb ik ook een broertje dood.
- Verleden week heb ik met mijn vrouw een snep gegeten in de Trois Perdix in
Dijon.’
Waarom hij zegt dat zijn vrouw heeft medegegeten, begrijp ik niet.
- Dus een escapade met je wettige vrouw, kerel,’ zegt een ander.
En dan gaan zij restaurants noemen, tegen elkander op, niet alleen in België maar
tot ver in 't buitenland.
De eerste keer, toen ik nog niet zoo schuw was, vond ik het mijn plicht er ook een
te citeeren en wel in Duinkerken. Een schoolkameraad had mij jaren geleden gezegd
dat hij daar gedineerd had, op zijn huwelijksreis. En ik had den naam onthouden
omdat het de naam van een bekend vrijbuiter is.
Ik hield mijn restaurant gereed en wachtte op een gunstige gelegenheid.
Maar zij hadden het ditmaal over Saulieu, Dijon, Grenoble, Digne, Grasse en
waren dus blijkbaar op weg naar Nice en Monte-Carlo, zoodat ik nu bezwaarlijk
Duinkerken vernoemen kon. Dat zou een indruk hebben gemaakt als van een die
plotseling met Tilburg komt aanzetten terwijl de restaurants van de Riviera worden
opgesomd.
- Of je 't nu gelooft of niet, maar verleden week heb

Forum. Jaargang 2

515
ik in Rouen, in de Vieille Horloge, voor dertig frank hors d'oeuvres variés, kreeft,
een halve kip met truffels, kaas en dessert gegeten,’ werd opeens verklaard.
- Was die kreeft soms geen ingemaakte Japansche krab, vader?’ vroeg iemand.
- En je truffels gehakte prostaat?’
Rouen is niet ver van Duinkerken en dat was een eenige kans die niet onbenut
mocht blijven. Ik maakte dan ook van de eerste stilte gebruik en zei opeens ‘de
Jean-Bart in Duinkerken is óók uitstekend.’
Al had ik er mij nog zóó op voorbereid, tòch schrikte ik van mijn eigen stem.
Ik sloeg de oogen neer en wachtte op de uitwerking.
Gelukkig had ik niet verklaard er zelf de laatste weken geweest te zijn want dadelijk
zei er een dat die Jean-Bart al een jaar of drie niet meer bestaat en dat het nu een
bioscoop is.
Ja hoe meer ik zeg hoe beter zij inzien dat ik niet alleen geen auto heb maar er
nooit een hebben zal. Zwijgen is dus de boodschap want zij beginnen mij in de gaten
te houden en vragen zich zeker af hoe Van Schoonbeke er toe gekomen is mij
gastvrijheid te verkenen. Was het niet voor mijn broer, die door Van Schoonbeke
wel eens patiënten krijgt, ik zou het heele gezelschap al lang naar den duivel hebben
gezonden.
Met de week werd het mij duidelijker dat mijn vriend in mij een hinderlijke protégé
heeft en dat het zoo niet kon blijven duren, toen hij mij verleden Woensdag plotseling
vroeg of ik er niets voor voelde vertegenwoordiger in België van een groote
Nederlandsche firma te worden. Het waren zeer ondernemende menschen, voor wie
hij pas een groot proces gewonnen had. Ik kon het agentschap direkt krijgen. Het
was voldoende dat hij mij zou aanbevelen, en daartoe was hij gaarne bereid. Er was
geen geld voor noodig.
- Denk er eens over na,’ raadde hij. ‘Er is veel mee te verdienen en jij bent de
geschikte man.’
Dat was wel een beetje brutaal van hem, want ik vind
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dat niemand mij geschikt vinden moet voordat ik mijzelf geschikt heb gevonden.
Maar toch was het aardig dat hij mij zonder eenige conditie in de gelegenheid stelde
mijn eenvoudig plunje van klerk bij de General Marine and Shipbuilding Company
uit te trekken en zoo maar in eens koopman te worden. Zijn vrienden zouden dan
wel van zelf vijftig percent van hun hooghartigheid laten vallen. Met hun beetje
centen!
Ik vroeg hem dan ook wat voor soort handel zijn hollandsche vrienden dreven.
- In kaas,’ zei mijn vriend. ‘En dat marcheert altijd, want eten moeten de menschen
tòch.’
WILLEM ELSSCHOT
(Wordt vervolgd)
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De Verbijsterde
(Naar Campoamor:
El amor inmortal)
‘- Terug! Onder somberder luchten
Gaan reeds dees altaren rooden!
Dra zullen de torens geruchten
Om weer 't volk dezer gehuchten
Tot hoeve en haardstee te nooden!’
‘- Al wilt gij 't ook niet gedoogen,
Toch moet ik zijn graf aanschouwen;
Of heeft ons de priester bedrogen,
Dat nimmer God in den Hoogen
Zijn tempel sluit voor zijn getrouwen?’
‘- Ach, keer gerust op uw schreden,
‘Of anders... ga stil naar binnen,
‘Maar... wat zal een doode winnen
Bij 't prevelen der gebeden
‘Van wie toch ijlt buiten zinnen?
‘Meent ge zijn strafsmarten te dooven
Door de kerk vol kransen te sleuren?
Zorg wèl dat in gindsche hoven
Waar gij de bloemen komt rooven
De honden u niet verscheuren!’ -
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Flets kind, voor gewijde muren
Die grauw door de nachtval kleuren!
Of zijzelf reeds ten prooi aan vuren
Des doods, bij dees dreigende uren
Hier 't eertijdsch heil kwam betreuren!
Vlucht, want in dees mistgordijnen
Meent men een schim te bespeuren;
Heel de streek vreest uw verschijnen,
En sluit voor ‘de geest in pijnen’
Aanstonds met schrik de deuren.
Dwaas, wie alle geluk wil missen
Voor wat nooit weer is te vinden;
Slavin harer heugenissen
Die toch de tijd moet verwisschen:
Asch, dat verstuift op de winden!
Ja, blinder nog dan de blinden!
Wel mag men eenzamen hoonen
Die zoo hun gestorvnen vergoden,
Onwetend, hoe wij onze dooden
Dra met vergeten beloonen.

HENDRIK DE VRIES

Forum. Jaargang 2

519

Als Voorbeeld van Hygiëne
Bij iedere nieuwe gewichtigdoenerij in de P.E.N.-club, bij iedere nieuwe botsing van
belangen onder dit soort ‘representatieve auteurs’, denk ik aan die enkele figuren die
door de letteren niet besmet werden, die zindelik bleven, hetzij omdat zij jong stierven,
hetzij omdat hun walging van het literaire gedoe hen wèrkelik te machtig was. Het
voorbeeld van Rimbaud ligt het meest voor de hand, een zo ongesimuleerde
minachting voor het eigen poëties genie lijkt ongeëvenaard - zodat men zelfs het
katolicisme en wat al niet meer heeft moeten mobiliseren voor een bevredigende
verklaring. Uiterste trots of uiterste demoed? - voor sommige mensen is deze vraag
altijd vooruit beantwoord. De sonore dichter Claudel, onlangs diplomaat in
Washington, heeft zijn volle zwaarte gelegd in de schaal die hem het minst ‘van deze
wereld’ leek. Dichter of niet: chacun son métier. En katoliek of niet, de literatuur
eist een vervorming, zoal niet een vervalsing, van bepaalde waarden. Het letterkundig
leven is vol lachspiegels, met het verschil dat de lach gereserveerd blijft voor de
buitenstaanders, voor hen die zich veraf houden, en dat de ingewijden ijverig en
ernstig werken aan de laatste lijnen van het karikatuur waarin zij zichzelf zijn gaan
bewonderen. Ander probleem: en trots of demoed, een Rimbaud is buiten iedere
twijfel altans aan dit soort karikatuur ontsnapt; een Corbière niet minder, maar hij
stierf vóór de dertig. Het is vreemd, zo ongemerkt als de eisen van het literaire leven
geweldig kunnen worden, veel geweldiger soms dan die van de kunst, en het woord
van Pascal is vooral waar in omgekeerde zin: wanneer men iemand serieus in de
letteren heeft zien slagen is er reden om niet meer verwonderd en verheugd te zijn,
want men dacht nog met een mens te doen te hebben en men vindt onherroepelik
een auteur.
Zij die zich in de politiek hebben begeven, zei Péguy, en die door de handeling
veranderden, zijn de eersten om
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aan hen die zichzelf gelijk bleven te verwijten dat zij veranderd zijn. De literatuur
met P.E.N.-bijeenkomsten, met banketten en prijzen, is een politiek, waarvan de
handeling verandert. Het gedoe van de verhitte dikdoenerij, van de verhitte
stompzinnigheid, als waarvan men getuige kon zijn op die reeds driekwart
verpolitiekte P.E.N.-heibel te Doebrovnik, van de beledigde auteursbelangen op de
achtergrond, geeft een verhevigd gevoel van walging aan de weinigen die altijd reeds
weinig smaak hadden voor de ‘wrijving’ op dergelijke bijeenkomsten en banketten
geleverd. Het doet er minder toe of de nieuwe wind in de politiek de borst van de
een of andere literator ‘bevlogen’ heeft met een hakenkruis; deze manhaftigheid kost
op zijn best wat inkt en op zijn ergst nog geen bloed, en iedere zelfverheffing blijft
een kwestie van geloof. De literaire onzindelikheid is op zichzelf gevaarlik genoeg:
geschiedt geleideliker, geruislozer.
Er blijven goddank individuen die, hoewel behebt met de liefde voor de letteren,
de geleidelike bevuiling hebben weten te vermijden; soms omdat zij jong stierven,
soms omdat zij zich jong terugtrokken (ik laat buiten beschouwing degenen die geen
talent genoeg hadden, zelfs voor een twijfelachtige beroemdheid) - in enkele gevallen
omdat zij ‘beschikbaar’ bleven voor andere dingen. Zij liepen het gevaar van vaagheid,
dat aan deze ‘beschikbaarheid’ meestal inherent blijft, maar zij ontkwamen aan die
bizondere bevuiling. Een enkele maal bezweken zij aan het andere gevaar, dat van
de ‘beschikbaarheid’ zelf, d.w.z. zij hieven het op, in de radikale vorm van zelfmoord.
De Werther van de dadaïstiese school heette Jacques Vaché; hij was aan het front
geweest en had de oorlog niet au sérieux kunnen nemen; hij had vage bemoeienissen
met de Parijse literatuur en kwam na de oorlog in het civiele bestaan terug met als
levensbeschouwing dat mengseltje van humor en walging dat een van de voornaamste
trekken is geweest van de jeugd van ‘na de oorlog’. Hij pleegde ten slotte zelfmoord
in een hotelkamer in
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Nantes, door te veel opium te nemen - het was geen vergissing, zegt zijn vriend André
Breton, ofschoon hij voor de humor twee onbedreven rokers naar de andere wereld
meenam. Breton en zijn andere geestverwanten verhieven hem tot symbool ongeveer
van het dadaïsme; het dadaïsme verliep in het surrealisme, het ongeloof in de zin
van het leven kreeg de wonderwereld nodig als enig toevluchtsoord, en met een groot
aantal rekruten achter zich werden de leiders van deze school, langzaam en
onherroepelik, literatoren. Men strijdt tegen andere literatoren, vooral in Parijs, niet
anders dan met literatorsmiddelen; tot een werkelike afzijdigheid bleek geen van de
naVaché's in staat. De verbittering van de nu zowat alleen gelaten leider Breton en
de overgang tot het kommunisme van de andere leider Aragon; de tonelen van
aanstellerij, van reklame, van humbug die voor en na deze scheiding aan het
surrealisme verbonden bleven, vormen één lijst van bewijzen voor de tol,
bovenbedoeld, aan het literaire bestaan. Vaché alleen, die de eigenlike school niet
gekend heeft, die zelf niets heeft nagelaten dan het postuum uitgegeven plaketje
Lettres de Guerre, blijft literair gesproken, onbevuild.
Tans, onder een generatie die tegen de houding à la Vaché begint te protesteren,
die de meest representatieve getuigenissen wellicht van hun ‘ouderen’, Le Jeune
Européen van Drieu la Rochelle en Le Bon Apôtre van Soupault, reeds beginnen te
lezen als kurieuze en voorbije dokumenten; in deze geheel nieuwe faze van revoluties,
politieke bedrijvigheid en, zij het koortsige, energie, geeft een andere jongeman,
geboren in 1904, een treffend bewijs van eenzelfde ‘beschikbaarheid’: Michel
Vieuchange. Opnieuw iemand die, tot dusver altans, niet dan vage betrekkingen heeft
onderhouden met de literatuur; iemand zonder bepaald ‘geloof’ eerst, maar met het
‘temperament’ alweer dat geen rust laat; te energiek tenslotte, of niet dom genoeg,
om zich te vergenoegen met opstandige betogen op de boulevard Montparnasse. Hij
schrijft op een gegeven ogenblik (à la Claudel en à la Gide in Les Nourritures
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Terrestres, maar eerliker misschien) deze litanie van ‘beschikbaarheid’:
J'ai toutes les faims et toutes les soifs.
Je reste seulement avec ce qui gonfle ma jeunesse.
Seuls sont proches pour moi tous les désirs.
Je suis ébranlé par toutes les choses.
Je suis étourdi.
Tout me plaît et m'attire.
Je serai vautré dans les choses terrestres.
Et JE RIS comme si rien ne m'était caché.
J'accueille le désordre dans mon esprit comme dans la nature.
J'ai poursuivi le désordre.
J'ai forcé mon esprit à l'accepter.
J'ai lutté contre le cerne malingre des idées anciennes.
Puis dans des alternances de joie et de douleur j'ai trouvé un arbre de bien.
...Mais sache être le plus cruel pour le passé, sache n'aimer que le présent.
N'aie pas d'os à ronger,
Pas d'os!
Et surtout n'imite pas ce saint qui remâchait ses vomissures.

En hij kopieert in grote letters deze woorden van Da Vinci: Comme une journée bien
dépensée donne une joie au sommeil, ainsi une vie bien employée donne une joie à
la mort.
Wat vindt hij om zijn ‘beschikbaarheid’ om te zetten in een welbesteed leven - hij
die niet sluw, niet handig, niet verkocht genoeg is om een reëel avonturier te zijn?
Hij vat het plan op om een plaatsje te bereiken in Afrika, het hartje van een opstandig
gebied, veertienhonderd kilometer van de laatste Franse post af. Het plaatsje heet
Smara, geen Europeaan is er eerder geweest; om te weten waar het ongeveer ligt,
bestudeert Vieuchange allerlei onbetrouwbare kaarten; en als hij tenslotte de tocht
onderneemt is hij voor het nuchtere verstand idioot genoeg om zich toe
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te vertrouwen aan een paar Arabieren die waarschijnlik rovers zijn, zonder zelf de
taal van de streek te kennen. Hij volbrengt de tocht en maakt vele aantekeningen:
om later een boek te schrijven, heet het; maar daar hij dat niet meer schrijven zal,
heeft zijn broer de aantekeningen zelf gepubliceerd, die nog een deel vullen van 250
bladzijden. 1) Het is een boek dat men waarschijnlik niet dan uit een bepaalde
gezichtshoek boeiend zal vinden: het gaat om ontberingen, zere voeten, ongedierte,
buikloop, het is, voor iedere praktiese geest, een marteling op zichzelf om zoveel
‘ferveur’ te vinden bij zo weinig praktiese zin. Vieuchange komt eindelik onder de
blanken terug en ontmoet zelfs zijn broer nog, maar sterft in het hospitaal te Agadir
aan dyssenterie. Alvorens te sterven ‘bekeert’ hij zich tot het katolicisme: comme
Claudel, zegt hij erbij, en deze bizonderheid, die voor zijn aantekeningen een
voorwoord zal verwerven van de grote man, is altans één offer aan de literatuur. Als
Vieuchange een Hollander was geweest had men hem om die laatste woorden alleen
kunnen opblazen - de Brabantse bolleboos in het blazen die Van Duinkerken heet
had er zich zeker met kracht aan gewijd - tot nog wel iets meer dan een Gerard
Bruning.
Het tijdschrift Europe van 15 Mei 1.1. brengt de historie van een andere zelfmoord
(want het zich opgebruiken van Vieuchange verdient geen andere naam): dramatieser
nog, kletterender heroïes, en nogmaals is het een zeer jonge man, een van de nieuwste
generatie, een Italiaan ditmaal: Lauro de Bosis. Zijn dood is door de fascistiese pers
zo grondig mogelik weggemoffeld: geen kroon van held of martelaar, smoren wat
die dood nuttig kon maken, ware het slechts voor de ‘publieke opinie’. Lauro de
Bosis is wederom een dichter - hij heeft één drama in vers geschreven, Icarus - en
zoon van een dichter, Adolfo de Bosis. ‘Beschikbaar’ en ‘fervent’, evenzeer als
Vieuchange, maar door de omstandigheden georiënteerd in een andere richting.
Zonder kommunist te zijn haatte hij het

1) Smara Carnets de route de Michel Vieuchange. (Plon, Parijs.)

Forum. Jaargang 2

524
fascisme, de nieuwe vrijheidsbeperking in Italië, de nieuwe Radetsky van zijn land,
Mussolini. Ook hier waarschijnlik een jonge man met de nodige energie, maar met
duidelik niet de eigenschappen in zich van de praktiese avonturier; ware hij zelfs
zoiets als een organisator geweest, een ‘realisties revolutionair’, hij had een andere
manier gekozen om zich nuttig te maken. Hij wordt nu getroffen door één idee, dat
in hem groeit: terwijl gedurende de Risorgimento duizenden jongelieden bereid waren
hun leven te geven, zijn er nu te weinig die daartoe overgaan. Mussolini heeft
geschreven: De vrijheid is een verrot karkas; Lauro de Bosis, met een geheel Italiaanse
gloed, ziet in hem een tyran in oude trant; hij kan zijn leven geven, want: Après tout,
il s'agit de donner un petit exemple d'esprit civique et d'attirer l'attention de mes
concitoyens sur l'irrégularité de leur situation. Zijn dood kan nuttig zijn: quoique
embêtante pour moi personnellement qui ai tant de choses à achever.
Op het ogenblik dat hij zijn besluit neemt, kan hij zelfs geen motorfiets berijden
- maar hij is geobsedeerd door de vlucht van Lindbergh en door de dood van zijn
broer in een vliegongeluk. 1) Hij leert in het geheim een vliegmachine besturen dezelfde ijver waarmee Vieuchange de slechte kaarten van het onbekende gebied
bestudeert, maar met nog meer volharding, - hij speelt de koncierge in een hotel,
terwijl zijn plannen rijpen; hij moet van antifascisten het geld hebben gekregen voor
zijn vliegtuigen en oefeningen, maar dit gedeelte laat hij begrijpelikerwijs in het
duister. Het gaat erom 400.000 anti-fascistiese brieven over Rome uit te storten plus
enkele exemplaren van een boek van Bolton King: Het Fascisme in Italië. Een eerste
poging mislukt; het vliegtuig krijgt een ongeluk aan de Corsikaansche kust, wordt
door de Bosis verlaten en met 80 kilo's brochures als lading in een veld aangetroffen,
de

1) Ik laat hier buiten beschouwing alle ‘Freudiaanse’ voorbeschikking van dit lot, waarin de
dood van die broer en het Icarus-idee ongetwijfeld een rol spelen. Een ieder die zijn leven
geeft voor een idee, staat in een bizondere relatie tot de dood, alleen de faktoren variëren.
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Franse en Engelse politie zoeken de geheimzinnige vliegenier en in Italië raadt men
wie het is. Een twede poging wordt uitgevoerd, tot het einde toe zoals de Bosis het
vooraf beschreven heeft in zijn Histoire de ma Mort, tans door Europe gepubliceerd;
hij stijgt van de Côte d'Azur op: Après avoir survolé à 4.000 mètres la Corse et l'île
de Monte-Cristo, j'arriverai à Rome vers huit heures, après avoir fait en vol plané
les vingt dernièrs kilomètres. Quoique je n'aie fait que sept heures et demie de vol
seul, si je tombe, ce ne sera pas par défaut de pilotage. Mon avion ne fait que 150
kilomètres à l'heure, et ceux de Mussolini en font 300. (Hij zal ook wel geen
machinegeweer hebben meegenomen om zich te verdedigen.) Il en a neufcents et ils
ont tous reçu l'ordre d'abattre coûte que coûte à coups de mitrailleuses tout avion
suspect. Pour peu que guelqu'un me connaisse, ils doivent savoir qu'après mon
premier essai, je n'ai pas lâché prise. Si mon ami Balbo a fait son devoir, ils sont
maintenant là qui m'attendent. Tant mieux: je vaudrai plus mort que vivant.
Minister Balbo heeft zijn plicht gedaan; de fascistiese persmannen ook. De zin
van deze daad moet in Italië terugkomen via publikaties als in Europe, terug vanuit
het ongekontroleerde buitenland. Ik voor mij schrijf dit artikel, dat in Holland
misschien een zeker nut hebben kan, niet uit politieke overwegingen, en toch genoeg
misschien, wanneer het een tegenwicht kan zijn voor de vermomde fascistiese
propaganda van de literator Scharten, die zijn ‘grote bekendheid met alle lagen van
het Italiaanse volk’ in harmonie heeft gebracht met de nieuwe wind uit het Oosten,
en wiens burgerlike onnozelheid, ofschoon door vele dikke boeken bewezen, helaas
wel geen bezwaar zal zijn voor een bepaald publiek in Holland. Men kan iemand als
de heer Scharten, die natuurlik ook een ‘representatief auteur’ is, zonder enig
voorbehoud toewensen, dat zijn toewijding aan Mussolini beloond wordt met het
grootste aantal fascistiese erekruisen dat in gevallen als dit beschikbaar wordt gesteld,
zo mogelik nog met een kroontje op de koop toe, gezien de werkelik
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geweldige voorraad hiervan in de Italiaanse adelstand - men kan daartegenover stellen
dat een Lauro de Bosis iets onvergelijkelik anders is, iets van onvergelijkelik groter
betekenis, ondanks de fascistiese pers en het éne gedicht Icarus.
Als men zich afvraagt hoe iemand geloven kon in de doeltreffendheid van 400.000
brieven en een paar boeken, op deze manier verspreid, vergete men niet dat men hier
te doen heeft met een dichter, en een die uit heel zijn wezen behoefte had aan een
ander ‘zich geven’, dan die van de literator achter het podium die voorgoed over alle
plankenkoorts heen is. De 400.000 brieven bestaan uit drie, waarvan Europe de
volledige tekst geeft: aan de Koning; aan het Volk; en tenslotte aan ‘wie het ook zij’,
een programma van tien dingen die men altans doen kan. Ik laat deze tien punten
hier volgen, omdat zij het praktiese deel vertegenwoordigen van wat hun schrijver
te zeggen had, omdat zij, meer dan de gloedvolle en toch beheerste toespraken tot
Koning en Volk, de volle maat weergeven van de walging die hem dreef. ‘Wie het
ook zij’, in Italië, kan deze 10 dingen doen:
1. Nooit een fascistiese ceremonie bijwonen.
2. Nooit een krant kopen: er staan alleen leugens in.
3. Niet roken. De tabak brengt het Fascisme meer dan drie miljard 's jaars op;
genoeg om al zijn politieagenten te onderhouden. Doe tegen de nieuwe Radetzky wat
de Milanezen deden tegen die van vroeger. En het was het begin van de Vijf Dagen
van verzet.
4. Geen daad doen, geen woord zeggen dat een eerbewijs lijkt aan de regering.
5. Alle dienaren van de regering boycotten, zowel in de persoonlike omgang als
in zaken. Het zijn uw uitbuiters.
6. Alle fascistiese ondernemingen boycotten of belemmeren door obstruktionisme.
De beste dienen nog slechts om uw ketenen beter vast te maken. (Bottai heeft gezegd
dat ‘de korporatieve Staat het beste politie-instrument is dat wij tot dusver vonden.’)
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7. Niets aannemen van het Fascisme. Al wat het u geeft, is het loon voor uw prostitutie.
8. De brochures verspreiden van de Alliantie. 1) Alle ware berichten verspreiden
die gij te weten kunt komen. De waarheid is in wezen anti-fascisties.
9. Een vriendenkring vormen waarop gij kunt rekenen in iedere omstandigheid.
10. Geloven in Italië, geloven in de Vrijheid. De basis van de regering is het
Italiaans défaitisme. Deel aan anderen de vurigheid mee van uw geloof. Wij herleven
ons Risorgimento.
Het komt mij voor dat men geen politikus hoeft te zijn, niets dan wat ik boven
aangaf als een zindelik mens, om te voelen voor alles wat deze lijst bevat aan jeugd,
aan geestdrift en aan dichterlikheid. Voor het nuchtere verstand is het hele optreden
van de Bosis, de zelfmoord inbegrepen, wellicht opnieuw idioot. Ik geloof het niet;
ik zie hierin essentieel het protest van de fijngevoelige enkeling tegen de kuddegeest
van de velen; en misschien is deze dood, als alles overwogen zal zijn, inderdaad
nuttiger geweest dan op het eerste gezicht lijkt. Er is een enorm verschil tussen een
daad als deze en het optreden bijv. van een Trotsky, maar er ligt een wereld tussen
de ‘behoefte tot getuigen’ van een Lauro de Bosis en die van de Hollandse
‘representatieve auteur’ die zich te Doebrovnik heeft laten uitfluiten voor zijn
overtuiging en die nù misschien weldra wereldberoemd zal zijn onder de naam
Westerman.
De tien punten door de Bosis opgetekend, doen mij dromen over een dergelijke
katechismus voor enkele zindelike mensen, die misschien niet aan de politiek doen,
maar ook niet aan die bepaalde bedrijven: banketteren, vergaderen, prijsuitdelen en
ander geïntrigeer binnen de literatuur. Men zou een ANTIKUL-club willen vormen,
met enkele bepalingen maar; men zou daarvoor zelfs weinig nodig hebben; de grootste
moeilikheid is dat de leden (zij zou-

1) Zo noemt de Bosis de partij waartoe hij behoort en waarvan zijn brieven heten uit te gaan.
Dit punt lijkt mij minder ‘neutraal’ dan de rest.
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den geen lid mogen zijn van énige andere literaire vereniging ter wereld) te gering
in aantal zouden zijn. Ik zou hierover willen praten met M. Nijhoff, literator van
gevestigde reputatie en sinds enige tijd poet laureate voor gelegenheidsopvoeringen,
om te weten wat hij ervan denkt; hij die in De Gids onlangs de opmerking plaatste
dat mijn ‘heftige kritieken’ uit de tijd zijn van '80 en dat ik mijzelf geen dienst bewijs
door ‘nog altijd tachtig te spelen’. Voor wie ook dit opstel ‘heftig’ mochten vinden,
wil ik dan voor eens de impuls verraden die mij drijft: een behoefte aan literaire
zindelikheid. Het is mogelijk, après tout, dat zelfs Nijhoff mij begrijpt: mijn
ANTIKUL-club zal hem meer dan mijzelf een utopie lijken, maar het kontrast van
een Scharten en een Westerman met een de Bosis kan hem een dichterlike vizie
bijbrengen op wat ik bedoel, misschien zelfs hem doen twijfelen dat de zindelikheid
in kwestie een privilege is van vijftig jaar terug.
Ik wil hopen dat ook dit duidelik is: Vaché, Vieuchange, de Bosis zijn voor mij
allerminst gelijkwaardige individuen, maar mijn sympatie of bewondering voor deze
of gene is van geen belang; vergeleken met de onzindeliken lijken zij in één ding op
elkaar. Evenmin heb ik willen zeggen dat de zelfmoord aan het eind moèt staan van
de ‘beschikbaarheid’ of dat beschikbaarheid en zindelikheid één zijn; daar is natuurlik
altijd de zindelikheid van de allergrootsten, van het genie, dat alles behalve
beschikbaar blijft. Maar de tegenstelling die ik zocht juist onder de mindere
grootheden lijkt mij zo verkwikkelik; een voorbeeld om over te denken, ook als men
nog niet direkt de aantrekkingskracht van de dood ondervindt. Omdat ook, als men
sommige dingen niet doen, men andere laten kan. En wie ook het tegendeel moge
beweren, ik geloof niet dat ik deze ontboezeming op papier heb gebracht zonder
gezond verstand: tenslotte verbied ik mij om de zelfmoord aan te raden aan hen die
niet beschikbaar zijn.
E. DU PERRON
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Moeder
I
Eens, toen de lichten stierven in de stad
ben ik bezweken aan het vuur van binnen,
mijn oogen brandden en het hart ging zingen:
ik had het leven nooit zoo liefgehad.
Maar later, toen herinneringen kwamen,
donker en ijzig als een winternacht,
en mij ontstelden met hun harde namen
en dwaze, oorspronglooze klacht.
Wat moest ik anders doen dan als een kind
in wanhoop dooden roepen bij den naam?
ik huiver, langzaam opent zich het raam:
ik ben een wees; wie zoekt mij als een wind?
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II
Na dezen nacht weet ik u in ons midden:
soms stoot gij aan mijn glas
soms gloeit gij als een vuur,
en plotsling wordt het leege uur
zooals het vroeger was:
gevuld en om te bidden.

III
Is dit de bloem niet, die gij hebt gedragen
in uw doode handen van glas?
ik herken uw gelaat aan de geur van de dagen
toen alles zoo anders was.
Maar deze bloem neem ik mee in mijn lot,
- uw teeken, uw lach op mijn zwerven zie: liefde deed u een wereld verwerven
dicht aan de voeten van God.
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IV
Is er een plaats aan uw donkerste zijde
wanneer ik moe ben en komen wil?
ik ben bereid om het lichtkleed te spreiden
van u naar God's heiligen wil.
Ik ben bereid om eeuwig te zwijgen
zooals ik op aarde deed,
om alles te geven en niets te krijgen,
wanneer ik nog éénmaal weet:
Dit is de vrouw in wier huivrende leden,
moe van onzegbaar geduld,
ik als een wonder ben nedergegleden,
wier lichaam ik heb gevuld.
Dit is de vrouw die met wijze gebeden
mijn hoofd en mijn handen heeft geboetseerd,
die de pijn van haar lot aan mijn oor heeft beleden
en de schaduwen van mijn bed heeft geweerd.
De sterren hebben al eeuwen gezworven
om dezen smartplaneet,
maar ik weet: mijn moeder is niet gestorven,
zij is slechts verrezen uit leed.

LOUIS DE BOURBON
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Een oude Meneer en Ik
‘Ach, Juffrouw, lieve Júffrouw, wij sukkelen allen voort over onze aarde, de een met
lange, de ander met korte beenen. De lange beenen nemen groote stappen, de korte
kleinere pasjes, dat spreekt vanzelf. Maar wat komt het erop aan, of onze beenen
lang of kort zijn, wij komen toch nooit daar, waar wij heen willen. De beenen kunnen
het niet helpen, het ligt aan ons hart, die bobbel van verlangen in onze borst, die
zwelt en krimpt, die ons drijft en kwelt en jaagt, die het altijd beter weten wil en ons
parten speelt en niet zuinig. Zeker, het is een mooi woord met een pleizierigen klank:
mijn hart, Uw hart, óns hart... en kloppen doet het ook vanzelf - tot de machine
stilstaat, maar laten wij het daar niet over hebben, dat komt vroeg genoeg - wat U,
Juffrouw?’
‘Zeker Meneer, U heeft gelijk.’
Er is niets zoo pleizierig als naar een mensch te luisteren en hem gelijk te geven.
Dan komt hij, zonder het te weten met zijn vertrouwen aandragen, legt het in je schoot
of in je handen als een hond zijn warmen kop en zijn stem wordt vaster, moediger.
Wij menschen praten zoo graag over onszelf en onze eigen aangelegenheden, ieder
van ons heeft zóó veel te zeggen en te klagen en bedroefd te zijn of teleurgesteld om
dan met een vragende zucht van moedeloosheid een paar lichtpuntjes te noemen, die
er wel zíjn natuurlijk... maar... dat het werkelijk steeds opnieuw de moeite waard is
het alles uit te spreken.
Denk nu niet, dat de Meneer voortdurend alleen praat. Ik geef bij passende
gelegenheden beamende antwoorden terwijl ik een draadje van mijn mouw pluis was er een draadje? - of een vraag stel, doeltreffend als een pijl in het hart van de
schietschijf, waarbij ik mijn hoofd scheef houd en mijn wenkbrauwen optrek. Dat is
toch geen discussie! Zoo, vind je? Neen, een discussie is het niet. Wij zijn ook geen
intellektueelen, de oude Meneer en ik. Wij zijn maar gewone menschen, ik geloof
niet, dat wij veel beteekenen.
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Ja, alles goed en wel, maar wat moet dat nu met de oude Meneer? Komt híj nu weer
eens aan de beurt? Wij zijn nu zoover gekomen, dat hij naast mij zit op de bank in
het bosch. Neen, dit is niet waar, wij zijn al veel verder, wij koeterwalen zeker al
twee volle uren met elkaar, eerst zittend op de bank en nu wandelend langs smalle
stille boschpaadjes. Hij heeft mij kiekjes laten zien, die hij toevallig bij zich had en
hij vertelt, hij praat, openhartig, breedvoerig en vertrouwelijk, zooals gewone
alledaagsche menschen graag doen. Hij valt in herhalingen, hij verslikt zich af en
toe, hij kuchelt, hij sputtert, hij zegt nog eens van ons hart, dat een bobbel is... en ik?
Ik luister? Hoera, een mensch!
Hallo, jou gek, klein, mager mannetje, ik zou om die lange verfomfaaide snor van
je, die aan weerskanten treurig langs je oude kinnetje neerhangt, ik zou om die twee
pruikjes eerbiedwaardig gerafel, dat er zoo droog en kleurloos uitziet, smalle
groenzijden lintjes willen binden, mèt strikje, zóó aardig vind ik je. Kom, laat je
verder bekijken: wat heb je voor rare, kleine blikkige oogjes, diep weggezonken en
even kleurloos als je snor en in je oud verkreukeld gezicht staat een scheeve wipneus
als een bonkje roodachtige stopverf en anderhalf bleek haartje, slordig dwars over
je kale kop gekamd, siert je kruin. Je eene been is stijf van de jicht, je schouders zijn
gezond maar een beetje scheef uitgevallen, ook je das zit scheef en is slecht geknoopt.
Een ouderwetsch plat - of hoe heet dat - laag boordje, waarboven een geweldige
bepaald opdringerige adamsappel klokt, siert je hals, je hebt oude moeë handen met
lange zijïge haren en groote bruine lever-vlekken erop. Er blijft werkelijk niets anders
over, dan van je te houden... Een net pak heb je aan, donkergrijs. Over het grijze vest
heen heb je nog een vest aangetrokken, een beetje kaal zwart vest van je ‘beste pak’,
want het mocht eens plotseling koud worden en buitendien is het nog een móói vest
èn warm. Dwars over je scheeve schouderbotten hangt een dikke glimmend leeren
riem, zooals brave burgers op hun gelegenheidsreizen graag omdoen
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voor hun fototoestel of hun verrekijker. Maar bij Meneer dient deze riem om zijn
groen loden regenjas overheen te hangen op zijn wandelingen, dan behoeft hij dit
zware kleedingstuk niet ‘te dragen’. Ook hiervan zie ik nut en voordeel in, evenals
van het warme, zwarte vest. Het kost mij enkel een weinig moeite om te begrijpen,
hoe je die zware ijzerbeslagen schoenen van dof waterdicht leer, echte trappers voor
groote bergtochten, aan je voeten kunt velen, om van het jichtbeen niet te spreken,
voor rustige wandelingen langs vredige gemakkelijke boschwegen. Maar mijn tong,
die huichellap, spreekt woorden van bewondering en eensgezindheid over je praktische
uitrusting. Hoe zou je er wel uitzien, Meneertje, in plus-fours of als Tiroler met groen
hoedje met fiere gemsbaard en kuitkousen? Mijn oogen zien menschen voor wie
mijn hart sympathie voelt graag in bespottelijke verkleeding. Het is plagerig, een
beetje vlegelachtig, maar het doet den ander immers geen pijn.
Stil, oude Meneer spreekt. Hij praat weer over ons gesukkel over deze aarde en
ons hart, dat hij een bobbel noemt, heeft het gedaan, hoor!
Hij weet heel goed, zegt hij, dat híj niet meer verdriet en teleurstelling gehad heeft,
dan wij allen, maar de een komt er gemakkelijker overheen dan de ander. Deze mijn
nieuwe oude vrind kan er werkelijk nog niet overheen, over de parten, die het leven
hem gespeeld heeft. Eigenaardig!
‘Nooit heeft zij van mij gehouden, lieve Juffrouw, kunt U dat begrijpen? Toen wij
verloofd waren - het is nu 52 jaar geleden - was zij al erg schichtig, maar toen wij
getrouwd waren, kreeg zij letterlijk een hekel aan mij. Weet U, wat het zeggen wil,
kind, als je verliefd bent op een vrouw en die heeft een hekel aan je en het is dan nog
je eigen vrouw voor God en de wet? Het is zoo gelegen - U is nog jong, ik mag
misschien niet alles zeggen, al vind ik, dat wij de dingen bij hun naam moeten noemen
en buitendien heeft U zoo'n ernstige blik (O, mijn Tiroler jodelbroek, zeg dat niet!)
en luistert zoo - hoe zal ik zeggen
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met verstand - om dóór te gaan: ik werd steeds erger verliefd op haar en zij kreeg
steeds grooter hekel aan mij. En wat doe je als jonge man? Je denkt dat je rechten
hebt, je dwingt, dat wil zeggen ik heb een ongelukkige natuur, ik kan dat niet, ik heb
dat nooit gekund. Ik kón niet boos worden, opspelen, vloeken, met de deur smijten
en kwaad wegloopen, desnoods met een ander, waar ik toch alle reden voor had. Ik
schaam mij nu niet meer om het te zeggen: ik kon er enkel maar om huilen.
Toen onze jongen geboren werd, meende ik, dat mijn grootste wensch in vervulling
was gegaan en ik dacht ook: nu wordt misschien alles beter. Maar het werd niet beter,
het werd enkel maar erger. En nu mag u mij gelooven of niet, maar ik had géén
aardigheid in het kind, in mijn zoon, waarop ik mij toch zoo vreeselijk had verheugd.
Ik had geen aardigheid meer in het heele leven, enkel mijn werk troostte mij nog.
Want hard gewerkt heb ik altijd, niet als één man, als 10 mannen kon ik werken. Ik
ben groothandelaar in eieren geweest, wij hadden toen ook den winkel erbij en de
groote boerderij. Wat een zegen het is om veel werk te hebben, zooveel, dat je 's
avonds in je bed rolt zoo moe als een hond, te moe om nog te droomen, dat heb ík
ondervonden.
Toen een jaar later mijn dochter geboren werd, was het al zóó erg, het was als......’
Wij moeten blijven staan midden op het boschpad, want oude Meneer kan het
juiste woord niet vinden. Hij grijpt met beide handen naar zijn borst als in een
denkbeeldige benauwdheid, ik zie de uitgerafelde boendertjes langs zijn kin beven.
Ach arme, beef maar niet, het is al zoo lang geleden en je vindt het woord wel. Wij
hebben den tijd...
‘... als een kloof!’
Zijn handen maken een zwembeweging, lief en hulpeloos als zeehonden doen als
zij aan wal kruipen...
‘... een kloof, niet te overbruggen.’
Wij loopen door. Meneertje stapt voorzichtig over een kwaadaardig uitstekende
boomstronk. Ik slaak een diepen zucht. Ja, kloof is hét woord.
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‘Toen ben ik weggegaan Juffrouw, naar Canada, gewoon naar Canada ben ik gegaan
en heb er gezwoegd als een paard. U ziet, ik ben nu nóg flink. Scheef ben ik altijd
een beetje geweest, maar dat hindert niet en met mijn been sukkel ik pas de laatste
5 jaar en dit gaat nu ook weer veel en veel beter. Bijna 72 ben ik nu en maak, zooals
elken zomer, mijn voetreis. Zes weken blijf ik onderweg, soms wel 8, verleden jaar
zijn het 3 volle maanden geworden. Op geen enkele plaats blijf ik langer dan een
week, mijn rucksack laat ik in 't hôtel (hij vormt mijn heele bagage en mijn vest heb
ik aan en mijn mantel draag ik op deze praktische manier altijd bij mij, zooals U ziet)
en dan begin ik te wandelen vanuit de plaats waar ik ben. Mijn stok is mijn derde
been, soms ook mijn tweede erbij en mijn pijp is mijn reiskameraad. Ik loop - straks
zal ik het U precies op de kaart laten zien - altijd langs de blauwe stippellijnen, die
ik zelf inteeken elken keer... Wacht, ik kan het U toch wel even hier laten zien...’
Weer staan wij stil, ik begluur oud Meneertje van terzijde, de rafelsnor hangt
gelaten maar tevreden omlaag en zijn oud, mager profiel heeft een kinderlijke, bijna
gelukkige uitdrukking. Hij haalt met moeite een groote toegevouwen kaart uit de
binnenzak van het grijze vest, het zwarte moet daarvoor eerst ontknoopt, daarna
worden beide vesten weer netjes dichtgeknoopt en nu komt het onnavolgbaar gebaar
van ernstigen maar heel kleinen schooljongen, waarmee elke man - en nooit één
vrouw - een kaart openvouwt en bekijkt.
‘Ziet U, die blauwe stippellijn hier, dat is mijn taak voor vandaag. Tot hier ben ik
gekomen, dáár, juist! Ongeveer daar loopen wij op het oogenblik. Ziet U ook de
roode kruisjes? Die staan bij de plaatsen, waar ik nog naartoe moet, als ik er ben,
stippel ik de wandeltochten opnieuw uit. Het hangt er namelijk van af, hoe ik mij
voel. De eene dag voel ik: je kunt 3 uur loopen, de andere dag is anderhalf uur
voldoende. Dat lijkt U misschien weinig, maar denk eens niet aan mijn leeftijd, maar
aan mijn been.’
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Wij loopen door. Ik denk aan zijn been. In de verte zien wij de stad.
‘Waarom ik uit Canada terug ben gekomen na 12 jaar, zult u vragen, terwijl ik de
eigenaar was geworden van een groote farm en er veel geld verdiende... Ik schaam
mij niet meer het te bekennen, lieve kind: ik ging terug omdat ik haar niet kon
vergeten. De kinderen, die waren enkel een feit voor mij, eerlijk gezegd, een beetje
'n onverschillig feit. Ik wist, dat zij gezond waren en op school slecht leerden, zooals
veel kinderen doen, die later heel dikwijls goed terecht willen komen. Neen, ik ging
om háár - om haar klinkt niet aardig - om mijn vrouw, wil ik liever zeggen. Ik ging
terug met nieuwe hoop in mijn hart, ik meende, dat ik ouder en wijzer was geworden,
ik had duizend goede voornemens, ik had er zoo eenzaam geleefd al die jaren in
Canada. Tusschen haakjes, wij waren niet gescheiden, neen, volstrekt niet; ik heb
het, toen ik pas in Canada was, dadelijk voorgesteld, ik wilde graag alle schuld op
mij nemen. Mijn eerste brief, ik heb er nog een afschrift van... het is nu, stil eens: 47
jaar geleden... Maar zij, ik bedoel mijn vrouw wilde er niets van weten. Kort, maar
vrindelijk antwoordde zij, dat een scheiding heelemaal niet noodzakelijk was. Ik
begreep het niet goed - ik heb haar nooit begrepen, als ik er zoo over nadenk -’
Voorzichtig Meneer, struikelt U niet - dank U - zoo, nu wandelen wij weer op
geplaveide straten...
‘juist dàt heeft mij moed gegeven al die jaren, heeft om zoo te zeggen, de hoop,
die nog in mij leefde, gevoed. - Wij bleven in vrindschappelijke correspondentie, ik
kreeg kiekjes van de kinderen, later hun zelfgeschreven briefjes, zooals dat gaat als
je ver weg bent als Vader. Ik stuurde veel geld naar huis, het was toch mijn gezin,
juist omdat ik niet gescheiden was en ik verdiende veel, wat moest ik anders met het
geld doen. - Mijn vrouw leidde de zaak thuis. En hoe! Pienter was zij voor 6, de
kinderen kregen een uitstekende opvoeding van háár alleen en elke drie maanden
stuurde zij mij een afrekening, tot in de puntjes en een kort briefje erbij telkens. Maar
nooit stond daar één

Forum. Jaargang 2

538
woord in over terugkomen, geen letter, geen toespeling, niets, niets, terwijl ik, stomme
vent, erop wachtte, in het begin eigenlijk zonder het zelf te beseffen en later, toen ik
niet meer weg kón, omdat ik de farm niet wilde overlaten, begon ik het steeds
duidelijker te voelen: je wilt terug, je moet terug, naar huis! Tenslotte werd het een
bijna gelukkig aftellen der jaren voor mij. Over 3 jaar, over 2, nu nog één, nu nog
een half jaar en toen ik eindelijk op de boot zat voor de thuisreis kon ik niet begrijpen,
hoe ik het volle twaalf jaar had uitgehouden.’
Wij zijn in de stad. Wij staan voor het café met zijn tafeltjes en stoeltjes buiten.
‘Ja, hier kunnen wij zitten. Lekker in de zon. Kunt U ertegen? Goed, best. Ik zit
graag in de zon, als ik mijn hoed maar mag ophouden. Koffie? Liever ijs. Ik drink
een glaasje bier, als U er geen bezwaar tegen heeft.’
Neen, ik heb hoegenaamd geen bezwaar tegen het glaasje bier, ik verheug mij op
de snorfranje vol schuim van bier en op mijn portie vruchtenijs.
‘Ik zal U bijzonderheden sparen...’
Ja, doe dat, oude engel, dat doen wij allen, den ander de bijzonderheden sparen,
waaraan wij zelf niet herinnerd willen worden. O, wijze Jossie, neem vlug een groote
hap ijs, het smelt zoo heerlijk koel-heet op je tong - - ‘... maar het werd voor mij een hel. Ik vond een keurig, gezellig huis, 2 lieve
gezonde kinderen, die eerst een beetje onwennig en vijandig deden, maar al spoedig
goed vrind met mij waren; ik vond een vrouw, flinker, knapper dan ooit, een vrouw
in de kracht van haar leven, die goed en hartelijk was voor iedereen, óók voor mij.
Ik hield weer dadelijk van haar. Ik voelde duidelijk nu, dat ik nooit opgehouden had
haar lief te hebben, maar... ik mocht niet bij haar komen, U begrijpt hoe ik het bedoel...
ik... ik...’
Wéér die hulpelooze zeehondbeweging; hè, nu niet trillen met je snorenden, het
is al zoo naar...
‘... ik mocht haar man niet zijn.’
Punt. Een dikke punt. Een rustpunt. En twee diepe zuchten, een uit een oude en
een uit een jonge borst. Zwij-
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gend drinkt een Meneer zijn glas bier leeg, zwijgend lepelt een Juffrouw haar
vruchtenijs.
‘U is toch niet boos, dat ik zoo openhartig ben, U neemt het mij toch niet kwalijk?’
‘O nee Meneer, natuurlijk niet, integendeel...’
‘Uw ijs is hard aan het smelten, U moet het maar gauw opeten.’
‘Ik kan het wel opdrinken nu.’
Wij lachen. Gelukkig, wij lachen. Ik gichel letterlijk als een bête bakvisch, hij
lacht met korte schokjes, zijn snorflarden wapperen, zijn zwartgerookte tandstompjes,
weinig in aantal, hebben iets van miniatuurkerkhofpaaltjes. Toe, wèg lach! Ik voel
plotseling, dat ik doodelijk moe ben, zonder belangstelling, leeg in mijn kop en leeg
in de bobbel, die mijn hart is. Een weeë hoofdpijn, achter in mijn nek bijna, begint
te knagen. Man, ga naar huis, naar je hôtel, naar je rucksack, ik kan je niet meer zien,
jammerkous, huilebalk. Wat gaat het mij aan, dat zij - je vrouw - je niet hebben wilde.
Is zij eigenlijk dood? Wíj leven nog. Wij zitten hier buiten vóór het café op
lichtblauwe stoeltjes voor een lichtblauw tafeltje. Snoezig gewoonweg. Ben je toch
nog gescheiden? Van tafel en bed noemen zij dat, koddig! Of zij je nòg elke drie
maanden een afrekening stuurt tot in de puntjes... ga nu heen alsjeblieft...
‘De rest is gauw verteld, lieve Juffrouw. Ik ben U buitendien zoo dankbaar voor
uw vertrouwen, dat vertel ik heusch niet aan iedereen, dien ik tegenkom, geloof mij
vrij. U heeft zooiets of ik U al lang ken, mijn dochter is nu ook al volwassen, zij
heeft een betrekking, zij geeft niet veel om mij; ik stuurde haar met haar verjaardag
nog een brôche, maar zij vond haar niet mooi, te ouderwetsch, zulke brôches draag
je niet meer, schreef zij mij. Mijn zoon is gesneuveld, dadelijk in '14 in België, hij
ligt in de stad, waar ik nu woon, begraven, mijn vrouw vond het goed, ik ben hem
zelf gaan halen in de kist, want zien mocht ik hem niet meer. Maar hij wàs het, zij
hadden zijn horloge, zijn zakboekje en vooral zijn penning met zijn nummer
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gevonden - neen, mijn vrouw: goed vond zij alles wat ik voorstelde en de scheiding
heeft zij later ook ingewilligd, al kon het mij toen weinig meer schelen. Gescheiden
of niet, ik had tòch alleen geleefd. Werken doe ik nu niet meer, ik leef in de natuur,
het huis, dat ik bewoon staat midden in de bergen en vanuit het dakraam zie ik in de
verte het laantje van het kerkhof, waar het graf van mijn zoon ligt. Ik heb een puike
huishoudster en ik wil het U wel bekennen: ik zit nogal onder de plak bij haar, maar
wat is daaraan te doen. Zij is nu ook met vacantie. En nu zal ik U eens wat zeggen
en daarna niets meer en U mag denken wat U wilt, zij is nu 10 jaar dood mijn vrouw,
vergeten zal ik haar nooit, maar één ding kan mij woedend maken als de menschen
aankomen - en vooral de moderne heeren doktoren hebben daar zoo'n handje van en mij willen wijs maken, dat die vrouw ziek was. Zielsziek noemen zij dat, of - of
- sexueele afwijking. Foei! heb ik gezegd, alles, maar dát niet. Ik ben erg voor het
moderne, maar dit is noodlot. Die vrouw hield niet van mij, kon niet van mij houden,
omdat ik nooit een echte flinke man ben geweest, al heb ik heel hard kunnen werken.
Zij was een resolute vrouw, vol grappen, vol levenslust, maar aan mij was nooit
aardigheid aan, weet U, juist waar vrouwen zoo van houden. Ik huilde als er op de
farm een beest geslacht moest worden en ik huil nu nog, als mijn huishoudster de
jonge katjes in een zak doet om ze te verdrinken. Maar ziek was zij niet, mijn vrouw!
Zij ging òp in haar kinderen, in haar huishouden. Zij taalde ook niet naar andere
mannen, fatsoenlijk, degelijk als zij was. En als ik een flinke man was geweest, was
ik erover heen gekomen, dat zij niet van mij hield en zou niet voor haar bed hebben
staan grienen, telkens weer. Ik had toch de zaak, de kinderen, er was genoeg afleiding
en als ik er een ander bij genomen had, zou zij er niets van gezegd hebben. Maar ik
wilde haar en ik kon er niet overheen komen en had nergens aardigheid meer in en
had tenslotte maar één gedachte: wèg, weg van dat alles en toen ik eenmaal wèg was,
wilde ik weer terug: nog één keer terug.’
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De zon is weg. Wij zitten in een grooten slagschaduw buiten voor het café op
lichtblauwe stoeltjes voor een lichtblauw tafeltje, vóór ons een glas, waar donker
bier en een nikkele beker, waar vruchtenijs in is geweest.
Straks gaat Jossie naar haar kamer. Straks gaat Meneertje naar zijn hôtel. Morgen
zit Jossie weer in een café, buiten, lebbert rood vruchtenijs. Morgen wandelt oud
Meneertje weer door de bosschen, langs een blauwe stippellijn. Wij zijn maar gewone
menschen.
JOSINE REULING
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Het Evangelie der Ironie
I
De meest primitieve vorm van ironie is wel deze. Iemand zegt tegen een ander (die
volgens algemeene begrippen tamelijk corpulent is): ‘Wat ben jij mager!’ Hij zegt
dus het tegenovergestelde van hetgeen hij ziet en meent. Wanneer wij de motieven
nagaan, welke den man er toe brachten, deze leugen te lanceeren, dan kunnen wij
drie verschillende verklaringen geven. Hij noemde den dikke ‘mager’ uit
humoristische, uit ethische of uit aesthetische overwegingen. In het eerste geval is
de man, die dik ‘mager’ noemde, iemand die graag voor geestig versleten wordt. Hij
speculeert op den lachlust van derden door een oogenblik het tegengestelde van de
werkelijkheid te suggereeren. Hij verwacht dan ook, dat zijn aardigheid opgeld zal
doen. Maar dit doet zij niet, wanneer de omstanders te naïef zijn, om met de vereischte
snelheid de ongeldigheid van het gesuggereerde contrast te percipieeren. En ook niet
wanneer het op een dergelijke wijze suggereeren van contrasten hun niet verrassend
genoeg meer is.
Het kan echter ook zijn, dat spreker de waarheid niet wilde zeggen, ten gerieve
van de persoon in quaestie (ethisch), of ten gerieve van zichzelf (aesthetisch).
Wanneer overwegingen van ethischen aard golden, wilde hij den dikke niet ‘dik’
noemen, omdat dit woord teveel met de waarheid overeen zou stemmen en dus te
direct, te kwetsend geweest zou zijn. Maar omdat hij toch in ieder geval een
opmerking wilde maken over dien frappanten lichaamsomvang, besloot hij dit indirect
te doen door inplaas van ‘dik’ ‘mager’ te zeggen. Deze verklaring staat psychologisch
misschien niet bijzonder sterk, maar rekening houdende met de mogelijkheid, dat de
ironie hier een elliptische variant van de ethische litotes is, is zij toch nog wel
aannemelijk.
In het derde geval waren het aesthetische overwegingen,
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die den man er toe brachten zich van ironie te bedienen. Hij wilde de waarheid niet
zeggen om zuiver egoïstische redenen. Omdat hij het doodeenvoudig te triviaal vond
steeds maar dik ‘dik’ te noemen. Hij wilde dik anders gaan noemen. Misschien vond
hij toen eerst wel de aesthetische litotes en ging hij dik ‘niet mager’ noemen. Maar
langzamerhand begon hem dit ook te vervelen en tenslotte nam hij een radicaal besluit
en ging dik zonder scrupules ‘mager’ noemen. Niet omdat hij de waarheid (voor
zichzelf) te kwetsend, maar omdat hij de gemeenplaats te vervelend vond. Zijn ironie
was dus niets anders dan een vlucht uit de gemeenplaats, zonder eenige humoristische
of ethische bijbedoeling.
Na altijd + a ‘+ a’ genoemd te hebben, kwam hij er toe + a ‘- (- a)’ te gaan noemen
en tenslotte om tegen + a gewoonweg ‘- a’ te zeggen.
Men kan dus redelijkerwijze verwachten, dat deze man, wanneer hij eens een
mager persoon zou ontmoeten, deze consequent ‘dik’ zou noemen. Hij had immers
genoeg van een positieve nomenclatuur en daar hij geen handelsreiziger of onderwijzer
was, kon hij zich in zijn conversatie de weelde van een negatieve nomenclatuur
veroorloven. Aan het begrip ‘dik’ verbond hij het woord ‘mager’ en belangstellenden,
die zijn aanduidingen wilden blijven begrijpen, moesten zich er aan wennen, voor
zijn woorden een minteeken te plaatsen. Want spreker had het gebruikelijke, positieve
standpunt met het minder gebruikelijke, negatieve standpunt verwisseld. Op zijn
vlucht uit de gemeenplaats had hij zich op een standpunt, een gezichtspunt geplaatst,
dat lijnrecht tegengesteld was aan zijn oorspronkelijke. Hij had tout court zijn
instelling op de dingen veranderd.
En hier zijn wij nu wel tot de essence der ironie genaderd: Het bewuste veranderen
van gezichtspunt, van instelling. Dat dit gezichtspunt tegenovergesteld is aan het
oorspronkelijke is een bijzondere en de primitieve vorm van ironie. De algemeene
en secundaire vorm is het innemen van een ander, van een niet juist antipodistisch
ge-
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zichtspunt. En waar dan de ironie niet meer de tegengestelde uitdrukking is van
hetgeen werkelijk is, maar niets meer dan een andere uitdrukking van hetgeen
werkelijk is, verliest zij het humoristische van een contrast en krijgt het schrijnende
van een dissonant. De algemeene vorm van ironie is dus het bewust verlaten van het
gebruikelijke, het oorspronkelijke, het toevallig-eerste of het vorige gezichtspunt om
zich vanuit een ander gezichtspunt op de dingen in te stellen. Meestal is deze
verandering niet alleen bewust, maar zelfs opzettelijk.
Voorbeelden van deze algemeenere ironie kan men en masse vinden in de
‘romantische Selbstironie’. Het beroemde exempel levert Heine in zijn ‘Seegepenst’.
De dichter heeft een sentimenteel visioen terwijl hij over den rand van het schip heen
hangt en in zee ziet. Dit visioen is het eerste gezichtspunt, van den dichter zelf, dat
plotseling plaats moet maken voor den kijk die de kapitein op het geval heeft. De
kapitein, die den dichter bij zijn been grijpt en uitroept: ‘Doktor, sind sie des Teufels’.
Een ander is dat van Brentano, die schrijft over den vijver waar hij op bladzijde
214 inviel. De romantische instelling waarmee hij zijn verhaal schrijft, wordt
plotseling onderbroken door de instelling, die de wetgever of de schrijver van een
leerboek op zijn werk heeft, de man die regelmatig verwijst naar artikel of pagina
zooveel.
Genoeg voorbeelden. Wij zijn nu klaar met de psychologie van de ironie en weten,
dat haar essence het bewust veranderen van instelling is. De techniek van de ironie
laat zich gemakkelijk aanleeren; daar kunnen wij dus gevoeglijk over zwijgen. Er
rest ons slechts nog de sociologie van de ironie te bespreken.
Hoe manifesteert zich de ironie heden ten dage en wat zal haar toekomst zijn?
Wij hebben gezien hoe de ironie oorspronkelijk een vlucht uit de gemeenplaats
was. Maar de vlucht uit de gemeenplaats werd zoo algemeen dat de ironie zelf
gemeenplaats werd. Daar de ironie zich echter ten koste van alles wilde handhaven
(en de gemeenplaats trouwens
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ook) keerde de ironie weer tot de gemeenplaats terug en werd de gemeenplaats zelf
ironie. Het zou nu met beiden ten einde geloopen zijn, wanneer de ironie met haar
eenige mogelijkheid tot zelfbehoud, haar finalen vorm gevonden had in de discrepantie
der gemeenplaatsen zelf. Nu weet zij haar bestaan onsterfelijk en beweegt zich
gelukzalig tusschen de discrepeerende gemeenplaatsen.

II
Wij komen nu echter tot de ontdekking, dat wij de Eene Groote Ironie, dat wij de
Literatuur vergeten hebben. Want waarlijk, Zij is de Ironie zelve. En de literator is
wel de ironicus par excellence. Hij toch stelt zich op de Literatuur in, na zich op het
Leven ingesteld te hebben. Zijn menschelijk gezichtspunt verlaat hij bewust voor
een literair gezichtspunt. Zijn allerindividueelste emotie gaat hij formuleeren.
Formuleeren, daar hij van de emoties als emoties genoeg heeft en nu ook emoties
als formuleeringen wil bezitten en verspreiden. Misschien in de hoop, dat
formuleeringen weer emoties zullen worden, voor hemzelf, voor anderen.
Hij gaat natuurimpressies, Liebesfreud' und -leid, sociale misstanden in woorden
omzetten. Hij verlaat zijn emoties om de woorden. Hij prostitueert zijn emoties aan
de woorden; emoties uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld, geeft hij weg, gooit hij
weg, maakt ze een prooi der woorden.
Dit is het goed recht van den literator. Maar ook zijn ironie. Hij vlucht uit de
gemeenplaats leven, emotie en komt terecht in de taal, in een grammaticaal systeem
van woorden, woorden, woorden. Een systeem, dat ook voor handelsbelangen en
onderwijsdoeleinden gebruikt wordt. Een oogenblik deinst hij terug, vreezende in
een ergere gemeenplaats beland te zijn. Maar dan komt zijn tweede ironie. Hij gaat
zich anders op de taal instellen. Hij blijft haar niet meer als het utile beschouwen,
maar begeeft zich naar het gezichtspunt, waaruit zij hem het dulce toeschijnt.
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Hij plaatst zich op een belvédère. En hij zuivert de taal van alles wat hij voor haar
gemeenplaatsen, voor haar trivialiteiten houdt.
Iedere ironische schrede, die hij op zijn vlucht uit de gemeenplaats leven
onderneemt, pregneert echter een volgende ironische schrede. En zoo komt hij tot
zijn derde ironie. Het dulce mag niet als dulce amorph blijven, het mooie uitzicht
vanuit zijn belvédère mag geen chaos blijven, maar moet een park worden. Het
amorphe herinnert hem nog te veel aan de taal als dagelijksch gebruiksvoorwerp.
Zijn taal moet luxe zijn. Zij moet daarom het kenmerk van de luxe dragen. Hem drijft
hetzelfde instinct, dat de menschen diamanten deed slijpen en goud in schuitjes deed
gieten. Zijn taal moet geslepen, gepolijst en verfijnd worden, zij moet in bepaalde
hoeveelheden, in waardeerbare eenheden gegoten worden, kortom, zij moet aan den
vorm onderworpen worden.
Als de literator zoover gekomen is kan hij traditioneele vormen accepteeren of
nieuwe vormen ontwerpen, al naar mate zijn ironie géén of nog wèl energie op zijn
vlucht uit de verschillende gemeenplaatsen overgehouden heeft.
In de meeste gevallen echter zal het gezichtspunt van den vorm de definitieve
vluchtheuvel van den literator blijken te zijn en zijn ironie sterft om in deze laatste
gemeenplaats begraven te worden.
Wanneer wij de ironie van dezen literator nog eens nagaan, zien wij dus, dat hij
op zijn vlucht uit de gemeenplaats leven eerst in de gemeeenplaats taal is aangekomen.
Hier moet hij zijn gezichtspunt op de taal veranderen en komt hij tot de gemeenplaats
mooie taal. En tenslotte arriveert hij in de gemeenplaats vorm, waar zijn ironische
energie opgeraakt blijkt te zijn.
Van de waarde, de geldigheid van zijn eerste en derde gezichtspunt is hij steeds
ten volle overtuigd. Van zijn tweede en vierde minder. Hij twijfelt er wel eens aan,
of hij zijn emoties überhaupt wel moet formuleeren en of hij zijn van banaliteiten
gepurgeerde formuleeringen wel in een vorm moet gieten. Maar hij twijfelt er nooit
aan of zijn
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emoties wel belangrijke emoties zijn en of de taal wel mooi te maken is.
De literator, die niet genoeg ironische energie meer over had om uit de
gemeenplaats vorm te vluchten, is een gangbare literator, een man met financieele
mogelijkheden. Hij zal een dagboek houden om er al zijn emoties in aan te teekenen.
Dan zal hij zijn taal zuiveren van ‘gemeenplaatsen’ voorzoover hij al niet van te
voren vermeden heeft ze te gebruiken. En tenslotte gaat hij zijn emotie-formuleeringen
sorteeren en rangschikken, bewerken en uitwerken. Als hij romancier is spant hij de
draden van een intrige, verdeelt in hoofdstukken, berekent dynamische effecten,
zorgt dat de close-up's regelmatig verspreid komen te liggen, bouwt een climax op
en ensceneert een apotheose. Als hij poëet is, gaat hij eenigszins anders te werk. Hij
bouwt zijn formuleeringen om, totdat ze in het een of andere metrieke stelsel komen
te passen, hij stemt ze in hun klankeffecten op elkaar af, hij corrigeert ze hier en daar
tot alliteraties, weegt ze op hun nuances af en schrapt er eenige, die bij het
vergelijkend examen de laagste cijfers behaald hebben, door, omdat hij er maar een
vooruit bepaald aantal kan gebruiken. Tenslotte heeft hij in dit scheppingsproces
zooveel routine verkregen, dat deze werkzaamheden zich niet meer op papier blijven
afspelen en dat hij langzamerhand ook zelf gaat gelooven, dat bijv. zijn sonnetten
niets anders zijn dan de dictaten van een parapsychologische muze, die hem, den
poëet, tot haar privé-secretaris heeft gekozen.
Het zou misschien wel eens aardig zijn, wanneer onder de literatoren een enquête
gehouden werd, waarbij hun de vraag werd gesteld, in hoeverre zij zich hun ironie
nog bewust waren. En of zij wel wisten, dat de ironie niet in de gemeenplaats vorm
behoefde te sterven. De meeste zouden deze tweede vraag waarschijnlijk met ‘Neen’
beantwoorden. Want velen weten niet, dat de ironie onsterfelijk kan zijn en dat ook
nog der Weg zurück af te leggen is. Dat men het gezichtspunt van den vorm weer
verlaten kan, uit deze gemeenplaats vluchtende, om - eerst nog wat
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onwennig - dàt gezichtspunt weer in te nemen, dat men als een ‘overwonnen
standpunt’ had beschouwd. Dat men vanaf zijn belvédère zijn landgoed weer als een
chaos kan bezien.
Hij die dit doet, geeft dus den vorm op. Dit wordt door de toonaangevende literaire
opinie als een soort desertie, lafheid, inferioriteit beschouwd. De oudere generaties
verwijten de jongere: ‘Wat! Hebben daarvoor onze voorvaderen in den tachtigerjarigen
strijd gevochten! Hebben zij daarvoor hun emoties en expressies, hun bloed en
temperament geofferd! Dat jullie nu een zoo moeizaam verworven bezit laf in den
steek laat en lacht als we jullie op je plicht wijzen!’
Maar de deserteurs weten wat zij doen. En al fluisteren booze tongen, dat zij, de
deserteurs, in den strijd met den vorm het onderspit gedolven hebben en daarom den
vorm negeeren, de eigenaars van de booze tongen weten niet, dat de deserteurs in 't
geheim tegen den vorm geduelleerd hebben, met als eenig wapen hun ironie, en dat
de gemeenplaats vorm doodgestoken en dus overwonnen is. En dat de vreeselijke
aanblik van dit vreeselijke lijk ‘vorm’ de eenige oorzaak is, dat zij gevlucht zijn naar
een ‘vorig’ gezichtspunt. Een gezichtspunt, dat hun de taal toont als iets moois waaruit weliswaar trivialiteiten geweerd moeten worden - als iets amorph moois.
Maar den vorm erkenden zij niet meer als het gezichtspunt, de gemeenplaats vorm
was definitief verlaten.
Voorbeeld? Gide kwam de valschemunterij van den ‘gesloten romanvorm’ op het
spoor.
En wanneer de ironische energie om een tweede schrede den weg terug af te leggen
nog niet verbruikt was bij het duel met den vorm, dan vluchten zij weer uit de
gemeenplaats ‘mooie taal’ en komen terecht in het gezichtspunt van waar uit zij de
taal als taal zien en geen gemeenplaatsen-onderscheid meer tusschen de woorden
maken. Zij willen zich van alle woorden en alle gemeenplaatsen bedienen die de taal
hun biedt. Zij willen voor de definitieve formuleeringen hunner emoties van alle
soorten jargon
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gebruik maken, van het handelsjargon, van het onderwijzersjargon, van het
wetenschappelijke jargon, van het journalistieke jargon en ook nog wel eens van het
literaire jargon. Hun ironie gebiedt hen van al deze jargons gebruik te maken op
gevaar af au sérieux genomen te worden en door de literatoren die nog op de belvédère
mooie taal of op den vluchtheuvel vorm staan voor gemeenplaatsengebruikers en als
zoodanig voor twaalfde-rangs-artisten versleten te worden.
Maar de ironie, die de mooie taal ontvlucht is, is wel de laatste ironie die een
literator zich kan veroorloven. Dit is wel de uiterste grens der literatuur. Wil men
nog een voorbeeld van een dergelijk literator? Dan kan James Joyce genoemd worden.
Een literator die de taal in haar geheel en amorph gebruikt, kan zijn ironie laten
dansen tusschen de onderlingdiscrepeerende gemeenplaatsen der taal.
En als zijn ironie dàn nog niet moegedanst is, zal zij hem ook dit gezichtspunt nog
doen verlaten om tenslotte terug te keeren tot het leven, tot de ongeformuleerde
emotie, tot het avontuur als men het zoo noemen wil. Als voorbeeld diene hier
Rimbaud.
Maar een dergelijk gedrag kan de literatoren geen belang meer inboezemen. Want
wanneer de laatste ironie van iederen literator de terugkeer tot het leven was, zou dit
het failliet van de literatuur beteekenen. Bovendien kreeg zoo iemand dan nog de
gelegenheid om zijn zevende ironie te volvoeren en uit de gemeenplaats leven te
vluchten naar de finale gemeenplaats aller dingen, naar het Nirvana.
VICTOR VARANGOT
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Aan ambrosia
Bij Tuin van Eros door Jan Engelman, verzen, gedrukt door Ch. Nypels,
met 4 pentekeningen van Wiegersma. (Centum nec plura).
Ambrosia, uw naam klinkt als een veelvoud. Toen Jan Engelman zijn bundel aan u
opdroeg, zag hij u misschien als een eenheid, maar als een eenheid uit meerdere
faktoren gevormd; de katolieken zijn van jongsaf geoefend in het zien van deze
formaties. Bijna misleidend staat uw naam daar op een der eerste bladzijden van
deze prachtuitgave, maar helaas - een vreemde opvatting van de drukker was hier
wellicht schuld aan - maar helaas niet alleen. Welk een zonderling idee om bovenaan
dezelfde bladzij die akelige, pretentieuse bibliofielen-administratie af te doen: Dit
exemplaar is gedrukt voor... en daaronder een naam, die passen kan bij elke snob,
gevoelig voor dit soort streling van zijn bezitsinstinkt. En daaronder weer een paar
initialen, die niet eens die van de dichter zijn! En dààronder dan eerst weer, maar
gelukkig door een behoorlik veld van wit papier gescheiden, keurig en eenvoudig,
en met een sierlike nonchalance naar rechts opgeschoven, de korte opdracht met uw
naam.
Uw naam is, op dit ogenblik reeds, in Holland wijdvermaard - voor zover zulke
woorden opgaan bij een Hollands letterlievend publiek, de schrijvers die elkaar lezen
meegerekend. Een vers, voor velen onbegrijpelik, onder de evokatie van een Helleense
zangeres, maar waarvan de eerste regel zich zonder moeite in het geheugen grifte,
maakte hem beroemd. Ambrosia, wat vloeit mij aan? Men heeft er zelfs te veel ophef
van gemaakt; het is nooit prettig voor een dichter, zo'n al te vermaard vers. Het vond
navolgers, tot in het olike Vlaanderen; het leek het knippatroon bij uitstek voor het
nieuwste muzikale vers. Er was een misverstand, ook in die eerste regel al, dat
langzamerhand eerst werd opgeruimd: het was geen godenspijs die bedoeld werd,
en wat aanvloeide was niet
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het daarbijbehorende vocht; het was, alles bijeengenomen, alleen maar een lied, een
van de zuiverste en mooiste liederen alleen maar in onze hedendaagse poëzie. Men
heeft - het was een spotziek intellektualist die het deed - protest aangetekend tegen
een kaal hoofd, dat in de volgende regel reeds opdook, alsof een schone vrouw, een
met het lichaam van de Nike van Samothrace, niet desnoods de strenge lijnen van
een onbegroeid schedelveld vertonen mocht. Maar de intellektualiteit redeneerde à
faux, en kon zich trouwens niet weerhouden de onmiskenbare kwaliteiten van het
lied te waarderen. Zij aanvaardde tenslotte het lied, hoewel haar geweten zich gesterkt
voelde in de langzaam groeiende overtuiging dat een lied, zozeer tot de poëzie-alleen
behorende, met dezelfde rare trots van die poëzie-alleen, dom was.
Maar het was niets anders dan de nieuwe berekening van een oude som; de Russiese
filosoof Sjestov haalt ergens een uitspraak aan van Poesjkin, die volgens hem en
volgens alle Russen de subtielste en intelligentste dichter was door Rusland
voortgebracht. Deze uitspraak luidt: De poëzie, God vergeve 't mij, moet een beetje
dom zijn. Wij hebben ongelijk, wij, bedorven intellektualisten, die van de poëzie
dingen willen leren, door het proza zoveel rijkhandiger en genuanceerder verstrekt.
De poëzie is een zielstoestand, als een mooie vrouw of als een mooi landschap, een
soort extaze, die zonder een beetje domheid onbereikbaar blijft. Opium, hasjiz en
cocaïne, tot welke zalige domheid voeren zij degenen die zich eraan overgeven? De
inkantatie van het lied, zowel van het lied waarvan de betekenis der woorden door
de melodie èn verscherpt wordt èn bijna opgeheven tegelijk, als van het lied dat zijn
melodie in de woorden zelf vindt, en daardoor de betekenis wegdoezelt, kan het
middel zijn tot een dergelijke domme zaligheid. In ieder geval is zij het hier. De
intellektualist Huxley spreekt in zo'n geval van magic. Mallarmé, Rimbaud en
Verlaine, Gérard de Nerval en Edgar Poe, hoeveel magiërs, en hoeveel verschillende
scholen van magie, heeft de literatuur niet reeds
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opgeleverd? Welke rol hebben de mystieke dichters, katolieke en andere, op dit
gebied gespeeld; en het kinderlied, en voor ons barbaarse toverformules? De heksen
zelf hadden om de lucht in te gaan een ritmiese formule nodig. Het kinderlied is een
sleutel geweest, zowel voor de katoliek Gezelle als voor de intellektualist Van
Ostaijen.
Ik mag u niet verhelen, Ambrosia, dat de dichters die juist tot de absolute magie
zijn overgegaan, evenals Poesjkin tot de intelligentsten behoren; tot hen, wier
intelligentie hen zonder veel aarzelen tot de uiterste middelen voerde der poëtiese
inkantatie. Les Illuminations en Une Saison en Enfer vertegenwoordigen de koppigste
herseninspanning om tot een volledige afstand te geraken van de logika. Een nog
hogere intelligentie, blaast het duiveltje van de logika ons hier in, bracht Rimbaud
er dan ook toe, voorgoed en met minachting het spel te verlaten. ‘Dwaasheid,
zotternij,’ zei hij later, onder de zon van Harrar. Maar hij had toen een aktiviteit
gevonden, dramatieser dan iedere literatuur, fysieker dan de inktarbeid van een auteur
die zich (à la Balzac of Flaubert) doodschrijft. Hij had het recht verworven zo te
praten, en het recht om iedere inkantatie, die niet de handeling zelf is, te weigeren;
hij was er toen zelf nog bij en weerbaar, niet dood en overgeleverd aan de mystici
die hem hun enige eigen mystiek trachtten in te spuiten, hun katolicisme, met of
zonder poëzie. Maar laat ons dit weerzinwekkend bedrijf ditmaal niet beschouwen
en terugkeren tot uw eigen zanger, Ambrosia.
Hij is katoliek en hij wenst dat men hier rekening mee houdt; hij schreef zelfs
mooie katolieke verzen (de mooiste wellicht van zijn generatie, voor zover een leek
daarover oordelen kan), maar die in deze Tuin van Eros niet werden binnengebracht.
Deze tuin ligt gevangen achter ùw naam, en schijnt bewaakt door enige naakte
vrouwen, gestrekt, halfgestrekt of opgericht, misschien afkomstig van het ‘île de
Pâques’ waarnaar hun tekenaar voor zijn kunst verwees, maar ook als zodanige
importaties, krimineel lelik, behalve slap onkuis. Zij sluiten zich misschien aan
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bij de lelikste verzen van deze verzameling, de enkele vleeslike, onhandige, bijna
blufferige, die zich als inkantatiemateriaal niet wisten te verheffen boven het bed.
Zij zijn uw naam onwaardig, en zo ver beneden het duizendjarig dolen der andere
verzen, over het gras en over het water, beneden alles waarin het geloof van de
zanger met zijn erotiese gevoelswereld inderdaad samensmelt. Een katoliek in de
ruin van Eros, blijft, hoe men het ook neemt, een ietwat tweeslachtig dier, en wederom
zich zijn staat en middelen het klaarst bewust, wanneer hij er de volle konsekwenties
van aanvaardt. De koorknaap die de taal begint te spreken van de vrouwendwinger
is een kurieus, maar komies verschijnsel. En dan, die vrouwendwingers en andere
verleiders, het wordt tijd dat men ook hùn balans wat zuiverder opmaakt, dat men
ook diè reputatie wat scherper belicht: er is weinig heroïeks in een slachtoffer, dat
zonder zijn bizonder opium niet kan bestaan, dat zich bruut of kruiperig ‘bevestigt’,
op de enige manier die zijn zwakte hem overlaat; het is, alles welbeschouwd, een
vrij zielig heer, de heer erotomaan.
Ambrosia, de magie is mooier. De Tuin van Eros van uw zanger is op zijn mooist
in de ogenblikken waarin de magie werkt: als vreemde zonnestralen door donkere
bosschages vallen, als vogels en vlinders hun volle bekoring krijgen, in één flits,
onder een koepel van blaren of tegen een achtergrond van beurtelings licht en donker
gras. Ik geloof niet aan de alleenzaligmakendheid van één geloof of één poëzie, maar
gemakkelik in een wereld waarin één geloof of één poëzie, of één mengeling van
die twee - zoals hier - alleenzaligmakend lijkt Men ondergaat een inkantatie, ook als
men haar analyseert. Een lied dat ons loszingt, brengt ons terug naar een verloren
wereld; naar een verloren wereld, omdat voor niemand een wereld bestaan kan die
hij niet ééns gekend, en dus verloren, heeft. Jan Engelman's licht dat mij hervinde,
of het eiland der gelukzaligen van A. Roland Holst - het gaat altijd om een wonderland
dat, hoezeer ook geanalyseerd, toch aan de analyse ontsnapt. Ik ben geneigd, als ik
in deze tuin loop,
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om van iedere analyse afstand te doen, en uw naam beurtelings op te roepen als een
portret, een veelvoud of een domein, Ambrosia; ik voel mij dan gedrongen een staat
van poëzie terug te vinden, die met dom of knap niets meer uitstaande heeft, en
waarin eenvoudig, als voor de fantazie van het kind, zelfs het lelike mysterieus en
dus mooi wordt. Heeft men u dit wiegelied eens voorgezongen, waarvan de verzen
toch zo onbeduidend zijn: Kleine, kleine, moederke alleen - douw douw douw
derideine - Kleine, kleine, moederke alleen - kan van uw wiegje niet scheên? In uw
kinderjaren moet het magies voor u zijn geweest: mysterieus en aangrijpend, die
kleine die in haar moeder overliep, die tot een kleine moederke werd, en daarbij zo
alleen! Er was een landschap van zon, omdat er een kinderwagen in het liedje
verborgen was, maar alles was onzegbaar melankoliek. En op de val van de melodie,
zó melankoliek ook, voelde men zich oplossen in dat laatste, dat afschuwelike woord
toch, maar dat volstrekt niets meer beteekende: scheên...
De analyse van iedere magie is te beproeven, en dikwels even eenvoudig als hier.
Gezelle's Dien avond en die rooze of Verlaine's Il pleure dans mon coeur, er is
werkelik niet zo heel veel aan om het mysterie achteraf te ontsluieren; het eerste en
het laatste blijft: de staat waarin men het mysterie in zichzelf vindt, en de staat waarin
men het ondergaat. De staat van intellektuele analyseerwoede alleen is de rooster
over het geheimschrift, is het begrip van het wonderland. De kombinatie is
onvruchtbaar en voert tot een verachting van het onbegrip, dat zich, zelfs onder de
titel van domheid, met trots handhaaft. De begrijper-alleen heeft tenslotte maar één
kans: de poëzie te verlaten, en van het begrip-zelf zijn wonderland te maken; en hij
heeft gelijk wanneer hij, even trots en koppig, hiertoe overgaat, Ambrosia, hij heeft
alleen maar afstand gedaan van uw bizonder opium, en een andere gids gekozen voor
zijn koers over de wereld.
Ver op den heuvel blinkt het licht - van mijn oorspronkelijk gezicht, zucht deze
dichter, en bij hem, of men het
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wil of niet, slachtoffer van zijn wereld, krijgt dat mysterieuze ‘oorspronkelik gezicht’
de identiteit van het oermodel des mensen volgens de ware gelovige, van de Heer
zijn God. Ook als hijzelf het anders bedoeld had, ondergaan wij het zo. De poëzie is
het gebied waar men droomt zoveel men kan en onverschillig waarover men kan: de
nuchtere analyst die teruggekeerd is om zich te verliezen in de poëzie, moge altans
door deze vrijheid van dromen worden schadeloos gesteld. De poëzie, als zij zich
wreekt, mag zich alleen wreken in zachtheid en in liefde. Ambrosia, vergis u niet
wanneer gij het monopolie aandurft van dit gebied; en ook waar men de poëzie en
u in één adem erkent, blijf onderscheiden tussen de dichter en die edeldoeners,
edeldenkers, edelvoelers van beroep, die hun pover vernuft met girlandes hebben
leren omslingeren en die in wezen toch niet veranderen, o! niet één centimeter, van
hun ‘oorspronkelike’ staat!
Mijn proza heeft een poëtiese golving aangenomen sinds ik mij tot u wendde, maar
ook deze manier van zingen sterft uit. Ik heb u vandaag niets meer te zeggen,
misschien omdat ik nog uren zou kunnen doorgaan. Deze brief aan u werd geschreven
op een zomermorgen, tussen half 10 en kwart voor 12, na een korte wandeling door
Jan Engelman's tuin: als hij u mishaagt omdat de akcenten verkeerd vielen, neem
dan aan dat uw inkantatie mij nooit geheel vertrouwd werd.
Twede Paasdag '33.
E. DU PERRON
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Panopticum
Prijs voor het Bloemlezen
De Commissie, die door de Mij. der Nederlandsche letterkunde is aangesteld om den
Van der Hoogt-prijs te bewaken en zoo goed mogelijk te besteden, had dit jaar
ongetwijfeld een zeer moeilijke taak (dat heeft zij ieder jaar, maar ditmaal leggen
wij er den nadruk op). Zij had Het Verboden Rijk van Slauerhoff moeten bekronen,
maar deze heer had het vorige jaar de hebbelijkheid, de eerwaardige maatschappij
te vergelijken met een hengelcollege; nu kan men de objectiviteit, die anders in de
Mij. zoo goed thuis is, toch niet zoo ver drijven, dat men een premie van ƒ1000
toekent aan iemand, voor wien zij geen andere waarde heeft dan een zoodje paling;
afgezien nog van de mogelijkheid, dat de heer Slauerhoff zelfs den prijs had kunnen
weigeren. Onze Commissie heeft echter de moeilijkheid omzeild en een ander, te
weten den heer Anton van Duinkerken aangemoedigd, niet zoozeer om zijn
verdiensten als auteur dan wel om den ijver en goeden smaak, betoond bij het
samenstellen en inleiden van een bloemlezing, uit dichters van de contrareformatie.
Om de dichters van de contrareformatie zelf den prijs toe te kennen - daarvoor was
de Commissie te modern, of te zeer overtuigd van hun dood-zijn; de gestorvenen
kregen het geld dus alleen indirect, of liever hun bloemlezer kreeg het commissieloon
voor hun vele en onsterfelijke werken, dat hij door zijn inleiding ook zeker verdiend
heeft. Verdienstelijk is het, zegt de Commissie in haar jaarlijks gecompliceerder
wordende toelichting, ‘uit het onbelangwekkend oeuvre van figuren als Plemp en
Van Sambeek niettemin nog gedichten op te diepen (cursiveering van mij. Men ziet
het diepen. M.t.B.), die het even (cursiveering van mij, M.t.B.) tegen Luyken en Poot
kunnen uithouden.’ Voorwaar, deze sport om van kleine mannen langs den weg der
poëzie groote te maken, is niet voor iedereen weggelegd; misschien is zij wel veel
moeilijker dan het vangen van snoek. Bovendien, zegt de Commissie, heeft Van
Duinkerken flink in Vondel gewerkt en hem, ook weer verdienstelijk, bloemgelezen,
zooals hij bebloemleesd moet worden vanwege zijn rare karakter; want Vondel ‘is
een samenstelling uit al de elementen van het Nederlandsch gemoed, maar die
samenstelling vertoont een zekere ongekendheid’. ‘Vondel is zulk een zware top in
onze litteratuur, dat men betreurt, dat figuren meer aan de basis (? M.t.B.) zooals
Coornhert of Spieghel b.v. niet dezelfde structuur vertoonen om die verheven vrucht
te schragen.’ (Cursiveeringen alle van mij, M.t.B.). Nog betreurenswaardiger is, zou
men zoo zeggen in dezen gedachtengang, dat Henric van Veldeke en Jacob van
Maerlant niet gespierder waren dan zij geweest zijn, om beter hun schouders te
kunnen zetten onder de schraag, waarop de top van de verheven vrucht rust.
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De heer Van Duinkerken, zegt de Commissie, zou echter net zoo min bekroond zijn
als Een Nieuwe Bundel van De Raaf en Griss of Kun je nog zingen, zing dan mee
(zij zegt het natuurlijk niet zoo, maar ik vertaal nu maar gemakshalve), als hij niet
ook iets van zichzelf had meegebracht, nl. ‘met hart en ziel geschreven liederen uit
zijn Brabantsch geboorteland’, mitsgaders een ‘van hartstocht dansenden groet’ (dien
de Commissie citeert). Zulk een man, zegt de Commissie, kan men gerust in
andermans werk laten wroeten ‘in een zaal met oude boeken’. ‘Hij werkt er geen
minuut langer dan voor hem en voor ons vruchtdragend is.’ Deze opmerking is geen
hatelijkheid, zelfs geen toespeling op de ƒ1000, maar een loftuiting aan het adres
van het oeteldonksche temperament, dat de harmonie tusschen bloemlezen en zelf
dichten heeft weten te vinden, geen minuut te vroeg, maar ook geen minuut te laat,
om de Commissie uit haar dilemma te verlossen.
M.T.B.

Stukken en Brokken
Nog nimmer zijn er, in Frankrijk althans, zóóveel bundels met uitgelezen fragmenten
verschenen: de ‘morceaux choisis’ zijn er niet van de lucht af. Flammarion geeft zijn
serie van ‘Les Plus Belles Pages’, met Maurras, Courteline, Colette, Farrère; Fasquelle
vervolgt zijn reeks ‘Choix de Poésies’ waar een ieder de Verlaine, die in meer dan
honderdduizend exemplaren gedrukt is, uit kent; de Mercure de France, Figuière, de
N.R.F., Plon, Grasset... geen uitgever of hij geeft zijn bloemlezinkjes uit. Geen auteur
van eenige beteekenis of hij wordt bebloemleesd. Zag ik niet laatst zooiets als ‘Les
Plus Belles Pages de... Sacha Guitry’!
Het blijkt uit de bedrijfsresultaten dat zulke publicaties in de smaak van de lezers
vallen en daar zien wij voor de zóóveelste maal weer eens uit hoe aartslui onze
tijdgenooten zijn en hoe aartsonverschillig zoodra het op de hoogere aangelegenheden
aankomt. De keuze wordt gemaakt òf door een losloopende meneer (dat is de gewone
gang van zaken), òf door de schrijver zelf. De losloopende meneer boezemt mij
hoegenaamd geen belangstelling in en ik ben er a priori van overtuigd dat zìjn smaak
mìjn smaak niet is. De voorkeuren van den schrijver, ook al deelt men die geenszins,
vertegenwoordigen in elk geval een zekere waarde voor ieder die over het wezen en
de ontwikkeling van dien schrijver eenige gegevens wil verzamelen. Maar al wordt
de bloemlezing nu ook gemaakt door de beste kenner of door de schrijver met het
maximum van zelfkritiek, dan nog blijf ik een afkeer van die boeken voelen. Men
doet er een schrijver, of de schrijver doet er zichzelf, onrecht mede. Men doet iemand
altijd onrecht wanneer men hem slechts van zijn goede kant laat zien, wanneer men
alleen volkomen geslaagde bladzijden aan de

Forum. Jaargang 2

558
lezers voorlegt, wanneer men uitsluitend deugden, zoo litteraire als maatschappelijke,
aan den volke vertoont. Heeren in Zondagsche pakken zijn altijd en vooral op Zondag
ridicuul.
Ik houd van een medemensch of ik houd niet van hem: een andere uitweg is er
niet. Als ik van iemand houd, dan houd ik van hem mèt, en heel dikwijls òm zijn
fouten, tekortkomingen en beursche plekken. Als ik iemand niet lijden mag of hij
laat mij onverschillig, dan is zelfs de bekoorlijkste groepeering van deugden en
talenten niet in staat om mij te verleiden. Precies zoo vergaat het mij met schrijvers.
Ik houd van een schrijver of ik houd niet van hem. Wanneer ik hem eenmaal als een
van de mijnen erkend en aanvaard heb, dan wil ik hem kennen in al zijn uitingen;
óók en zelfs met een bepaalde voorkeur, in zijn oogenblikken van aarzeling, zwakheid,
in zijn mistastingen en in zijn inzinkingen, omdat dit alles relief en beteekenis geeft
aan zijn goede kanten.
Als ik niet van een schrijver houd, omdat ik bemerkt heb dat er tusschen hem en
mij geen wisselwerking mogelijk is, dan houd ik mij met een onwankelbare
gemoedsrust al zijn voortbrengselen van het lijf, ook al garandeeren de bevoegde
kunstoverheden dat het meesterwerken zijn.
Er bestaat een uitspraak Guillaume Apollinaire, welke mij uit het hart gegrepen
is; ‘J'aime les hommes, non pour ce qui les unit, mais pour ce qui les divise; et des
coeurs je veux surtout connaître ce qui les ronge.’ Ik denk er bij: in een levenswerk
zoek ik met voorliefde naar de mislukkingen, omdat die mij meer openbaren over
de angsten en verbitteringen van de innerlijke strijd des kunstenaars, dan de
fragmenten van volkomen welslagen, welke de burgermansboedelbeschrijvers ‘une
page d'anthologie’ noemen. Zoodra het erg mooi begint te worden is voor mij de
aardigheid er af. Ik behoor (helaas!) tot dat deel van de wereld, dat er een
onoverwinnelijke afkeer van heeft om bedrogen te worden.
Bloemlezingen, van onmiskenbaar nut voor schoolmeesters, juffrouwen die zichzelf
bij willen werken en voor allen die op een koopje wenschen te kunnen meepraten,
zijn den eenvoudigen volgeling van Diogenes een ergernis, omdat zij hem altijd te
weinig of te veel geven.
GR.

Het Naspel van Dubrovnic
Het P.E.N.-congres te Dubrovnic met zijn bekende relletjes om de zaak van de
verbrande boeken heeft voor de Nederlandsche delegatie nog een onaangenaam
naspel gehad, dat zij volkomen verdient. Nog nooit is een deputatie van Nederlandsche
auteurs zoo deplorabel voor den dag gekomen als hier. Laten wij in het midden dat
de ééne gedele-
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geerde niets anders was dan een auteur van journalistieke geschriftjes vol phraseologie
en de tweede onze derderangs-producente voor de leesportefeuille par excellence.
Het is wel is waar al ridicuul in het verslag der delegatie iets te lezen omtrent een
‘verschil van zienswijze tusschen den heer Wells en mr. Westerman’, (ook als men
Wells volstrekt geen groot schrijver acht en den heer Westerman een zeer groot
brochureschrijver) het is nog ridiculer, deze deftige mevrouw Van Ammers-Küller
op een boot officieuze gesprekken te hooren voeren met Duitsche collega's, haar half
te zien flauw vallen, of haar te hooren getuigen van haar goed vertrouwen in die
brave, beste, cultuurlievende boekenverbranders; maar zulke dingen spreken voor
zichzelf en behoeven mijn propaganda niet om vereeuwigd te worden als caricatuur.
Het gaat ditmaal hierom: dat deze mislukte delegatie zich van den beginne af heeft
ingesteld op het compromis en het behoud van de club, het gezellige onder-onsje van
boekenleveranciers, in plaats van zich rekenschap te geven van de belangen, waarvoor
zij dit jaar nu werkelijk eens had kunnen opkomen. Volkomen verrast door het feit,
dat het congres ditmaal niet alleen uit diners bestond, hebben noch de heer Westerman
(toch een politicus, naar men zegt) noch mevr. Van Ammers-Küller iets van een
houding weten te bewaren; waarschijnlijk, omdat zij daartoe van het Nederlandsche
P.E.N.-bestuur, dat nota bene in dit tijdsgewricht op ‘berichten uit Engeland’ zat te
wachten, geen instructies hadden ontvangen!
Nu heeft de Nederlandsche P.E.N.-club in een motie dit tafereel veroordeeld; het
is een bijzonder brave, edele motie, bijna zoo edel als de andere motie, die was
ingediend, afkomstig van Nico van Suchtelen en uit protest tegen de delegatie
medeonderteekend door schrijver dezes (met voorbehoud inzake de formuleering).
Wij zijn uit de verte met veel succes dapper geweest, hebben de eer der litteratuur
gered, hebben misschien wel de ‘menschheid’ gediend (ook uit de verte); als Hitler
onze grenzen overschrijdt, vindt hij voor de boekenkast dr. Bierens de Haan, tot de
tanden gewapend, zij het dan ook alleen met evangelische leuzen. En het volgend
jaar, willen wij hopen, zullen de Duitschers weer wat netter voor den dag komen,
om mevr. Van Ammers te pleizieren en zal het diner weer hoofdnummer zijn; de
schrijversorganisatie zal weer een even onschuldig aspect hebben als vroeger en men
zal zich afvragen, waarom men in Dubrovnic zooveel lawaai heeft gemaakt; het zal
niet meer noodig zijn, om houding te toonen, men zal uitsluitend kunnen discussieeren
over de subtiele belangen der verheven letterkunde, waarvan geen mensch notitie
neemt, behalve het schrijversgezelschap zelf. L'art pour l'art: vooral op de
P.E.N.-congressen!
M.T.B.
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Poésie pure in het Grieksch
Wij ontvingen van een anonyma de volgende vertaling van de bekende Cantilene
voor Vera Janacopoulos van Jan Engelman.
(Red.)

'Υμνος εις την 'Ιανακοπουλον
'Αμβροσια ορμωμαι ποι;
προσωπον σου σεληνη μοι
και απαλα τα μηλα
ην φθογγων δορκαδ' ηυρομην
αβρον το στομιον ηδυ τ' ην
ως αφρος η και ροδα
ω μουσ', ελθουσ αμ' ημερα,
ω φιλτατη μελος τερεν
'λαθεν δαιμων τις πτωσσων
υπ' ια φαινεται βρυων,
'Ηλυσιον, ορμη ψυχων
μυριαδ' ετων πλανωμαι.
(κατα τον 'Αγγελο ν)

o

[Tweede jaargang, N . 8]
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De Mapen
Voor ESTELLE REED

1. - Habent sua fata nomina
Mapen heeten de revolutionnairen die in den nazomer van het jaar 1947 een einde
maken aan het bewind der bolsjewiki, maar Maap is ook de naam, waarmee een
zekere kruising tusschen M(ensch) en Aap wordt aangeduid, die allicht nooit tot
stand kwam, maar voor welker totstandkoming een even rusteloos als nutteloos
laboratorium in Moskou alle pogingen in het werk stelde.
De overwegingen van den nerveuzen jongen dokter Jean Jacques de Brie Crozme,
die het eerst het idee van de kruising Maap opperde, laten zich niet vrijpleiten van
simplisme. Simplisme in het biologische, simplisme ook in het sociale van de opzet.
Niet zonder emphase meende de dokter, dat het alleen aan de aperte botheid van
eenige primitieve naturen (of noem ze, voegde hij er aan toe, ongedifferentieerde
helden die niet het minste of geringste begrip hebben van de psychologische
wetmatigheden waaraan de mensch evenzeer gebonden is als aan de wetten van
physica of mechanica), dat het dus alleen aan deze apert-botte of ongedifferentieerde
heeren te wijten was, dat vrij algemeen nog steeds de opvatting werd gehuldigd dat
het sociale vraagstuk der gelijkheid of ongelijkheid langs den weg van de klassenstrijd
zoude zijn op te lossen. Divageerend over het onderwerp verklaarde hij nog dat
aanhangers van utopistische stelsels, als communisme of anarchisme, voortdurend
hun aandacht hielden gevestigd op niet ter zake doende verschillen, met over het
hoofd zien van de gemeenschappelijke grondfout: verwaarloozing van de
psychologische wetmatigheid.
Niettemin spoorde hij de Russische Regeering aan zich niet te laten ontmoedigen
door het falen van het eerste experiment. Niet versagen, maar integendeel het eerste
experiment overtreffen door een tweede, grooter en meer afdoende, en waardoor
dokter De Bie Crozme de bouwstoffen zou leveren.
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Brie Crozme's prestige berustte grootendeels op de geërgerde, hoogst ongeduldige
wijze waarmee hij zich van alle, soms zelfs zeer ernstige tegenwerpingen afmaakte:
zijn gezicht vertrok zich tot een grijns, met een schok van de ellebogen stiet hij alle
bezwaren van zich af. Dit maakte den indruk van iemand, die, zooal niet deskundig,
dan toch doelbewust zou optreden. De historische fataliteit had het nu eenmaal zoo
beschikt: doelbewustheid was het eenige waarom de Sovjet in haar stagnatie-stadium
vroeg.
De leden van de Commissie Tot Aanhooren Van Egocentrische Vreemdelingen
(meer bekend als de CTAVEV) wilde dan ook nog gaarne de rest van de fraaie
redeneering slikken: dokter Brie Crozme zou het vraagstuk langs experimenteel
biologischen weg oplossen. Daarvoor was evenwel conditio sine qua non een modern
geoutilleerd laboratorium en een belangrijke subsidie. De dokter vond dat het verder
geen zin had zich tegenover leeken uit te laten over de technische kant van de zaak
en volstond er dus mee te verklaren, dat hij alle redenen had aan te nemen dat hij
een kruising tusschen Mensch en Aap zou kunnen tot stand brengen. Nog meer: hij
had ook goede redenen om aan te nemen dat het in zijn macht zou zijn de kruising
te reguleeren, dus naar believen te bepalen in welke eigenschappen de kruising meer
den mensch, in welke zij meer den aap na zou staan. Dit laatste punt was het dat hij
van overwegend belang beschouwde. Dit punt immers was het dat het biologische
experiment verhief tot een sociaal experiment van wijder en ingrijpender strekking
dan alle daaraan voorafgegane vijfjarige plannen. De bedoeling van den dokter was
een kruising in het leven te roepen, die physiek de meeste gelijkenis zou vertoonen
met den mensch (homo sapiens) - wel zou hij, volgens de berekeningen, een
spierkracht bezitten 3,2 maal zoo groot - maar in psychische gesteldheid den aap
(simia) het naast zou staan.
Het belang hiervan zag de dokter daarin, dat men deze wezens slavenarbeid zou
kunnen doen verrichten, waarvoor hun physiek volkomen berekend was, zonder dat
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zij nochtans door hun psychische hoedanigheden aanleiding zouden geven tot
wroeging en andere religieuse gekunsteldheden waartoe de mensch, zooals de
lijdensweg der historie aantoonde, maar al te makkelijk overhelde. Met eenige
boutades over de naam Maap, de eenvoudige woordcombinatie van Mensch en Aap,
die hij gaarne voor een betere wilde prijsgeven, en over de vrijheid waarin de anderen
zouden leven, daar immers Brie Crozme slavendienst op ethischen grondslag invoerde,
besloot hij zijn korte maar alleszins veelzeggende verhandeling.
De leden van de CTAVEV wisten allicht niet of zij lachen dan wel huilen moesten
en keken dus maar als de boer met kiespijn. Inderdaad waren de meesten boeren,
terwijl de niet-boeren gevoegelijk samenklonterden tot de groep der kleine luyden.
Deze kleine luyden of boeren deden nu het eenige wat zij in deze situatie nog konden
doen: op hun korte stijve nekken draaiden ze de waterhoofden naar den eenige in
hun midden die bekend stond als intellectueel. Naar den reeds ouderen Godoroff.
Dewelke eerst nadenkend naar den grond keek, daarop zijn keel schraapte en tenslotte,
met de oogen naar het plafond gericht als volgde hij daar een mug of een ander insect,
in beleefde termen zijn critiek leverde: Ik ontsla mijzelf van inleidende phrases, ik
wil enkel dokter de Brie Crozme danken voor het feit dat hij, als niet-expert op dit
gebied, toch aandacht heeft willen besteden aan wat ons allen zeer na aan het hart
ligt. Ik veroorloof mij het volgende aan te merken. Bezit van levende of doode
voorwerpen, die den mensch ontheffen van spierarbeid, heeft nooit of tenimmer
communisme gebracht. Ik wijs op de slaven. Ik wijs op de machines. Met deze
voorbeelden voor oogen is er niets wat mij absoluut verzekert dat de Maap van dokter
de Brie Crozme niet evenzeer voorwerp van particulier eigendom kan worden. Ik
wil echter deze kritiek niet te strikt laten gelden. Wij leven in een land waar het
communisme reeds theoretisch aanvaard wordt, maar waar de noodzakelijkheid van
menschenarbeid noodwendig zekere ongelijkheid brengt. In de finesses ben ik het
waarschijnlijk
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niet eens met dokter De Brie Crozme, daar staan onze meeningen misschien zelfs
lijnrecht tegenover elkaar; ik bedoel over psychologie enz. Maar toch zou ik het
experiment niet durven ontraden. In een communistisch land als het onze zou de
slaaf als Maap mogelijk toch het ware communisme brengen.
Deze woorden, achteloos uitgesproken met de blik naar een althans voor anderen
niet zichtbare mug, legden den grondslag voor het succes van Brie Crozme, dat
culmineerde in de bouw van het Mapenlaboratorium en de aankomst in Moskou tot groot plezier van de Moskousche jeugd - van apen in alle sorteering, zoowel naar
leeftijd als naar soort.
Hiermede was deze affaire dus eigenlijk afgedaan. En misschien was het ook enkel
maar de nervositeit van de dokter, zijn leege doch hooghartige blik, zijn lange gestalte
met de houterige bewegingen, die de boeren of kleine luyden een onveilig gevoel
deed behouden: een gevoel van onzekerheid, een gevoel dat de ware beweegredenen
van de dokter, waarom hij zijn land verlaten had om Rusland van dienst te zijn, in
het duister gehuld bleven en dat deze vreemdeling eens onrust of zelfs onheil zou
verwekken.
De beweegredenen van Godoroff, waren die eigenlijk niet in nog grooter duisternis
gehuld? Onder het mom van tegenwerpingen had hij eigenlijk voor een gehoor van
niet-getrainden de meest voor de hand liggende maar ook streng geldende
tegenwerpingen, hoe vaag ook, ontzenuwd, teneinde vrij baan te maken voor Bie
Crozme's experiment.
Misschien uit louter wanhoop, misschien uit kinderlijk plezier, placht hij zich
weleens in een kunstnevel van intellectueele terminologie te hullen tegenover zijn
boeren en kleine luyden, broeders in het geloof. Experiment - had hij gezucht op den
dag dat de apen (het waren natuurlijk apinnen) naar het Mapenlaboratorium werden
gesleept - experiment... Ik behoor misschien tot een generatie die gelooft in het
experiment zooals, naar men zegt, sommige dichters gelooven in de poëzie. In de
poésie pure. Moge-
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lijk geloof ik in het expériment pur. Ik weet niet wat er uit het een of ander komen
kan. En niemand weet het. Niets is dwaas. Niets is onmogelijk. Dezelfde oorzaken
hebben slechts gedeeltelijk dezelfde gevolgen. Laatst hoorde ik debatteeren over de
vierde dimensie. - In de radio. - Misschien is het dat. Ik hoop dat Rusland op zeker
oogenblik mag barsten van experimenten. Beter nog: heropstaan. Deze woorden had
hij in ieder geval niet tot Brie Crozme gesproken, ofschoon Brie Crozme de eenige
was die de bedoeling had kunnen raden en ofschoon Godoroff op zijn beurt de eenige
was die regelmatig Brie Crozme opzocht temidden van zijn kooien met anthropoïde
apen en in zijn kamers met de pillendraaiersatmosfeer van uitzonderlijke chemische
geuren en rijen wijdmondsche flesschen, maar ook met de slordigheid van overal
rondfladderende paperassen, overal rondslingerende meer of minder spitse messen.
Bij Brie Crozme legde Godoroff alle eigenaardigheden af die hem kenmerkten bij
de boeren en kleine luyden: het achtelooze spreken, de kunstnevel, de intellectualiteit.
Iets zeer eenvoudigs en menschelijks had hij dan. Blijkbaar was er hier iets bijzonders
in het spel. Brie Crozme gedroeg zich aanvankelijk wantrouwend; de aanwezigheid
van Godoroff deed hem vaker de wenkbrauwen fronsen en met de ellebogen afwijzend
van zich afschudden, maar weldra was hij gekalmeerd door de rust, die van Godoroff
uitging en die als het ware uitnoodigde honderd-uit te praten.
Godoroff was niet van al deze uitgebreide verhalen evenzeer gediend. Bovenal
scheen hij weinig gediend van de verzekeringen die Brie Crozme hem ambtshalve,
soms zelfs met een charlataneske grinnik, gaf, dat het bestaan van den Maap het
sociale vraagstuk zou oplossen, eenmaal aan zijn grinnik zelfs de opmerking
toevoegend dat in Rome de auguren veelbeteekenend glimlachten wanneer zij elkaar
ontmoetten. De sceptische glimlach van den deskundige vertoonde bij Godoroff na
dergelijke opmerkingen over Romeinsche auguren een trek van hoogstpersoonlijke
onzekerheid, die ook alweer iets verlorens, iets
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smartelijks had; Godoroff bloosde bijna... Destemeer scheen hij op te hebben met
uitweidingen over de doodgewone erwtjes waarmee de Augustijner monnik Mendel
zijn belangrijke ontdekkingen had gedaan of over al de dieren geslacht op het
laboratorium van Pasteur of over de experimenten op levende menschen op Cuba.
Doch er was ook iets wat Godoroff niet alleen vermaakte maar wat hem op
raadselachtige wijze sterk belang inboezemde. Deze man had om een of andere
ondoorgrondelijke reden een vaderlijke sympathie opgevat voor den dertigjarigen
dokter uit het Verre Westen. Bepaald wilde hij details weten uit het persoonlijke
leven van den vreemdeling, maar nadat Brie Crozme op zekeren dag van zich
afgesnauwd had: ach, wat wilt u toch eigenlijk weten? U moet er maar mee volstaan
dat ik geboren ben te Angoulême in het jaar 1907..., en ook Godoroff een paar dagen
later evenzeer van zich afgesnauwd had: ach, wat praat u over oplossen van sociale
vraagstukken door middel van schandelijk dure apen, weer zoo'n doktersdomheid...
consolideerde zich hun verhouding. Godoroff drong niet langer aan op intimiteiten
doch spitste zijn ooren en keek des te beter uit zijn oogen wanneer het toeval of een
snel afgeratelde telefonische afspraak hem in gezelschap bracht van den ander. Brie
Crozme op zijn beurt maakte geen augurale opmerkingen, het sociale vraagstuk
zorgvuldig vermijdend, als compensatie voor deze zelfdwang evenwel verhalen over
beroemde proefnemingen des te onsamenhangender afwisselend met
pessimistisch-nerveuze uitlatingen over het menschdom en het menschelijk bestaan.
Niets was er dus door de komst van Brie Crozme veranderd in het uitgestrekte
gebied der Sovjets. Godoroff lachte wat meer dan voorheen, toen hij alleen met
boeren met kiespijn zich moest onderhouden, en Brie Crozme verheugde zich op
zijn manier in het bezit van een eigen laboratorium.
Totzoover de overwegingen en gedragingen van degenen die betrokken waren bij
den Maap als kruising tusschen Mensch en Aap. Wij moeten nu een opheldering
zoeken voor de naam van de Revolutionnairen, daar wij
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ons allicht niet zonder verwondering afvragen waarom zij zich eveneens Mapen
noemden. Dat zij revolutionnairen zijn is iets waar wij ons minder over verwonderen,
het is hoogst begrijpelijk. Op het moment dat bepaalde problemen ofwel onopgelost
moeten blijven of slechts door ontaarding zijn op te lossen, krijgen de temperamenten,
die naar het revolutionnaire neigen, the chance of their lifetime. De problemen blijven
immers niet onopgelost, automatisch schakelt zich de ontaarding in; spookachtige
vreemdelingen bieden hun diensten aan; de eigen heerschers zijn boeren met kiespijn,
wat in de Sovjets zooveel is als het Watteau-stadium der decadentie; de eenige, die
nog juiste tegenwerpingen zou kunnen maken, interesseert zich allang minder voor
kwesties van politiek, geheel in beslag als hij genomen wordt door belangstellingen
voor de exquise psychologie van een vreemdeling, voor de slechts met de zenuwen
aan te voelen ongewisheid van de 4de dimensie, voor de te waardeeren
scherpzinnigheid van de bovendien soms nog levensgevaarlijke experimenten. De
ontaarding baart den revolutionnairen niettemin meer moeilijkheden dan men op het
eerste gezicht zou vermoeden. Ontaarding, wat een mengeling van engelachtige
bedoelingen met boosaardige inkleeding en boosaardige bedoelingen met engelachtige
inkleeding, houdt dat woord niet in! Nu staat het voor den revolutionnair evenwel
vast dat hij alles van de vorigen moet interpreteeren als: boosaardige bedoeling met
boosaardige inkleeding...
Met name leverde de kwestie van de Mapen groote moeilijkheden. Wanneer men
deze rare snuiters Godoroff en Brie Crozme op hun woord moest gelooven, dan was
de bedoeling hoogst engelachtig: met dit experiment wilden zij de arbeidende klasse
doen deelen in de voorrechten van de heerschenden. Een fraai experiment overigens,
waarover de revolutionnaire kopstukken zich tranen lachten. Niet alleen de goede
bedoeling, ook de eenigszins ingewikkelde voor arbeiders niet direct verstaanbare
bizarrerie van het geval, was oorzaak dat de revolutionnaire kopstukken de kwestie
van Godoroff en Brie Crozme aan-

Forum. Jaargang 2

568
vankelijk maar onaangeroerd lieten. Godoroff was intusschen op non actief, het was
een gezette kleine oude man geworden, goedig, soezend, om allerlei niemendalletjes
lachend; een zekere zelfironie, die door de westeuropeesche burgerijen uit
kinderachtigheid maar al te vaak voor genialiteit wordt aangezien, was toch nog zijn
eenige aanwinst. Brie Crozme had evenmin kunnen ontkomen aan de knakkende
krachten des levens, wat zich voornamelijk uitte in de verdwaasde en overwaasde
blik, waarmede hij soms voor zich uitstaarde: zijn oogen waren dan bijna die van
een droomerig kind en alleen het smeeken daarin had iets ouwelijks, iets door en
door au courant van de afgrijselijkste affaires. De verhouding, vroeger tusschen hen
geconsolideerd, was eveneens uiteengevallen doordat Godoroff zich niet zonder
zelfironie de meest rake, doch ook de meest ongepaste opmerkingen over het sociale
vraagstuk liet welgevallen van de zijde van Brie Crozme, die teneenenmale het
vermogen kwijt was zich eenigen dwang op te leggen.
Zoo stonden de zaken. Plotseling doen evenwel de revolutionnaire kopstukken in
een van hun lachbuien over de idiotie van een Regeering, die zelfs de onzin van Brie
Crozme au sérieux kon nemen, de groote vondst: de revolutionnairen zullen zichzelf
voortaan Mapen noemen. De reden? Zeer eenvoudig. Een goeduitgebuit
minderwaardigheidscomplex, redeneeren deze goedonderlegde revolutionnairen die
blijkbaar ookal een classicus als Freud gelezen hebben, verdubbelt direct al de kans
op slagen van een revolutie. De geuzen in de Nederlanden hebben het begrepen; de
heeren hebben ookal de geschiedenis in hun zak. Er zullen er natuurlijk nogwel meer
zijn die het begrepen hebben. In ieder geval begrijpen het ook de revolutionnairen
van 1947: zij noemen zichzelf Mapen. Daarvoor moet de geschiedenis van de Mapen
allicht voor het goede doel omgewerkt worden tot een: boosaardige bedoeling met
een boosaardige inkleeding. Maar dat juist is het wat de grootste pret oplevert voor
de redactie van het revolutionnaire dagblad: De forsche Maap. Eerste jaargang.
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Eerste nummer. Bulderend van het lachen stellen de revolutionnaire kopstukken het
hoofdartikel samen waarin zij de arbeiders efkens een blik gunnen op de grenzelooze
minachting die de heerschers voor hen koesteren en waarin zij het besluit nemen
zich voortaan met trots Mapen te noemen.
Heerlijke toekomst der arbeiders volgens het recept der Regeering: wij zijn de
Mapen.
... ongelooflijk is het cynisme dat uit deze woorden spreekt. Men stelle zich voor:
een officieel staatsstuk waarin de Regeering volkomen argeloos belooft alle pogingen
in het werk te zullen stellen om de arbeidende klasse in een toestand te brengen
waarin ‘de Arbeiders physiek de meeste gelijkenis zullen vertoonen met den mensch
(homo sapiens) psychisch evenwel met de aap (simia) zoodat zij physiek de arbeid
van de mensch zullen kunnen blijven verrichten zonder nochtans aanleiding tot
wroeging te geven aan de heerschende klasse.’ Voorwaar, geen halfslachtige
Herrenmoral! Wij wijzen nog op de kindsche grappigheid van de Latijnsche woorden
tusschen haken. En vragen ons vervolgens af welke middelen, die natuurlijk niet
anders te karakterizeeren zijn dan door-endoor ploertig, de Regeering tot dit doel,
dit afstompingssysteem zal aanwenden...
Niet om niets heeten wij voortaan Mapen. Het zij voor ons een aansporing temeer
ons te verlossen uit de klauwen van individuen die met ons zeker het goede niet voor
hebben, om het in alle kalmte maar eens zacht uit te drukken. Wij hopen dat de
arbeiders weten wat het zeggen wil wanneer dergelijke individuen met hen ‘het goede
niet voor hebben’. Wij zijn dus de Mapen...
Te wapen Mapen
Te wapen
Blijf niet slapen en gapen
Maar schiet ze in hun raap en...
Te wapen Mapen
Te wapen!!
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2. - Petroff en Godoroff
Dit geschrift is niet gewijd aan de overwinnaars. Wij wijden het aan de overwonnenen.
Wij konden de woorden niet vergeten van de gladiatoren: morituri te salutant, ave
Caesar. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeeren. Wij hebben meer met de gladiatoren
op dan met Caesar. Wij herhalen de woorden van den poëet Catullus: of gij een
blanke zijt danwel een neger, Caesar, het gaat mij niet aan. Wij zamelen hier de
laatste botten bijeen van een luttel aantal ancien régime-individuen, wij schoffelen
het boeltje bij elkaar, wij maken er een grafje van, wij hopen dat daar mettertijd een
linde, een olm of een cypres zal groeien en heerlijk ruischen... Wij zijn gevoelig, op
het gevoelerige af.
Vooralsnog: de harde feiten. De Mapen behalen de overwinning; hoe kan het ook
anders als men zelfs op ‘raap’ kan rijmen? De heeren vieren feest, aan een stuk door,
waarbij het vallen van eens machtige hoofden een belangrijke rol speelt. Op bepaalde
uren kan men op het Roode Plein hoofdelooze rompen zien verbloeden uit bloedroode
stompjes hals.
Het beste bewaart men voor het laatst, wanneer men zichzelf tenminste in de eerste
woede van het oogenblik niet de kans van het beste-voor-het-laatst ontnomen heeft.
Dat is natuurlijk ook ditmaal gebeurd: ze mosten d'raan, verschillende
hoogwaardigheidsbekleeders! Maar anderen, die zich voorloopig wisten schuil te
houden, maken het gevalletje weer goed. De appetijt voor het beste-voor-het-laatst
kan bevredigd worden.
Bloote formaliteit is het, die de appetijt moet versterken, wanneer de Mapen
verklaren dat op het eerstvolgende Congres Aller Mapen zal beslist worden over het
leven der leden en aanhangers der vorige Regeering die zich nog schuil houden. De
schuilplaatsen zijn door spionnen reeds bekend en het vonnis is reeds onherroepelijk
geveld. Wij laten de overwinnende Mapen hun bacchanalen vieren. Wij keeren tot
onze overwonnenen, van het eene huis naar het andere opgejaagden, terug. Tijdens
het luidruchtig
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Congres aller Mapen zal de samenloop der omstandigheden een groep zeer heterogene
elementen bijeenbrengen in een zaal van het gebouw van de voormalige G.P.OE.,
alwaar tenslotte voor de laatste akte (de definitieve afslachting) aanwezig zullen zijn:
ten eerste een voormalig lid van de G.P.OE.; verder nog een luiaard die in zijn jeugd
komsomol was; de volgens zijn zeggen te Angoulême geboren Jean Jacques de Brie
Crozme; de jeugdige secretaris van Godoroff en ook de oude Godoroff zelf. Het
G.P.OE-lid liet hen heimelijk weten dat zij hier voorloopig in veiligheid zouden
zijn... Voorloopig: een groot uur, misschien nog maar een klein uur lang... Tot het
Congres aller Mapen voorgoed zal beslist hebben over hun leven.
Met het zwaard van de Mapen boven het hoofd zullen zij deze laatste oogenblikken
doorbrengen. De minuut-strepen van de klok tellen als de deelstrepen van het
nauwkeurig maatglas; ieder streepje verbeeldt een van de weinige druppels leven
die nog worden toegekend. Bovendien is de omgeving niet bemoedigend, zij is
ouderwetsch en saai. De zaal dateert uit den tijd van versoberde interieur-architectuur
met stalen meubelen. De vloer, en de wanorde die er heerscht, vertoont de sporen
van de nalatigheid van de werkvrouw die, reeds voor een week, van het revolutionnair
enthousiasme gebruik maakte om zonder kennisgeving weg te blijven. De druipende
dweil, die er nu uitziet als een groote gepetrificeerde spons, en de emmer met goor
water, liet zij achter op een met zaagsel overstrooide vloer, waarop hier en daar de
afdruksels van de voetzolen nog te zien zijn, telkens met de vijf ronde teenafdruksels
die regelmatig in grootte afnemen als de wichten van een sterk met kinderen
gezegende familie. De interieur-architect, die dit interieur schiep, zou zich dood
geëergerd hebben aan zooveel verwaarloozing van zijn geesteskind; een dergelijke
sloddervosserij kan zelfs een versoberde en gestaalde interieur-architectuur met geen
mogelijkheid goed maken. De wanden blijven intusschen duidelijke vlakken, want
volgens de veelgeprezen aesthetiek uit dien lang ver-
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vlogen tijd, moesten wanden, die nu eenmaal vlakken zijn, ook duidelijk vlakken
blijven. Dat belette natuurlijk niet, dat een cirkelrond venstertje werd aangebracht
om het vlak te breken, want aesthetische opbouw is nu eenmaal niet zonder
aesthetische afbraak denkbaar, doch, beantwoordend aan het principe van de
wiskundige versobering, werd het cirkelrond venstertje aangebracht op het kruispunt
van twee onzichtbare maar daarom nog niet afwezige coördinaten. Per ongeluk
herinnert het ding aan een patrijspoort maar een er doorheen gesmeten voorwerp
wordt niet geruischloos opgenomen in de deining van een willekeurige zee, maar
kletst eenzaam neer op een rottende binnenplaats of veroorzaakt consternatie in het
aangrenzende vertrek. De beroemde architect bouwde het vertrek niet met het oog
op krankzinnigen die cirkelronde openingen niet met rust kunnen laten en erdoorheen
smijten. Leden van de rechterlijke macht en van de geheime politieke politie mochten
geacht worden bij hun verstand te zijn, jazelfs evenzeer aan het verstand verslaafd
te zijn als beroemde architecten aan de charmes van statistiek en graphische
voorstelling. De productie van suiker in Indochina: een lat 0,60 M. hoog; van rijst:
een lat 0,35 M.; van sago: een andere lat; van weer iets anders: weer een andere lat.
Maar er bestaan nog andere charmes dan die van latten die domweg rechtovereind
staan. De toeneming van de bevolking in Nieuw Guinea: niet een lat ditmaal, maar
een curve. Er bestaan grillige curven, hyperbolische. Er bestaan ook meer sobere: in
rechte lijn maar schuins opstijgend of afdalend. Wanden zijn duidelijk vlak en
onbeschreven blank als onbeschreven statistisch papier, niets is zoo aanlokkelijk dan
om er een curve overheen te trekken. De curve is een stalen trap die leidt naar een
platform waar de bek van een luidspreker wijdopen staat.
Van het vijftal, dat naar alle waarschijnlijkheid in deze statistische omgeving hun
einde zal vinden, zijn reeds drie aanwezig. Het wachten is nog slechts op Brie Crozme
en den secretaris van Godoroff. Dan zal de dood zich te goed kunnen doen. Niet in
de sjofele vorm van skelet met zeis
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en zandlooper zal hij verschijnen. Neen, in de vorm van beschonken jongelieden die
hun kracht willen beproeven aan de wankele pilaren van een vorige maatschappij.
Een pilaar was de ex-komsomol niet bepaald. Hij huilde met de wolven in het
bosch en ook dat niet zonder een zekere stompzinnige afwezigheid: hij schreeuwde
Leve..., maar in werkelijkheid dacht hij aan het huisje aan het slootje met de zeven
kippetjes. Nu is het uit met Leve (onverschillig wie dan ook). Nu is het uit met het
huisje. Nu is het uit met de zeven vrouwelijke hoenderen. De vroegere komsomol
zit nu vormeloos, als een zoutzak, op de onderste trede van de stalen trap; met de
vlakke handpalm strijkt hij over de haren, onnoodig eigenlijk, want deze sluike
geelgrijze haren zullen altijd vlak blijven liggen, in eendere richting vanaf de groote
duidelijke kruin (formaat: kleinste maat tonsuur) naar de periferie verloopend als ter
illustratie van het feit dat haren in een bepaalde richting zijn ingeplant, wat een
belachelijke, suffe indruk maakt; zonder het hoofd al te zeer te bewegen richt hij de
oogen, sloom bewegelijk en vochtig als van een hond, nu eens naar de luidspreker
dan weer naar de twee andere gedoemden die op fluisterende toon zich met elkaar
onderhouden.
De ex-komsomol begrijpt weinig. Nu begrijpt hij ook al niet waarom de twee
anderen erom verzochten de radio af te zetten, die de Mapen waarschijnlijk uit
nonchalance niet hebben afgesneden en die den ex-komsomol nu toch trouw alle
besluiten van het Congres aller Mapen verklapt. Met vragende oogen kijkt hij weer
eens de twee anderen aan, maar die schijnen hem nauwelijks op te merken en die
zijn voor hem in ieder geval volkomen onbegrijpelijk...
Godoroff is dus een van deze twee anderen. Hij mummelt nu voor zich uit:
Dramatischer was het einde van Caesar. Mogelijk is het wel een vondst: zich te hullen
in een mantel als in een donkere schaduw... Of het einde van de een of andere koning
die in een hoek werd teruggedrongen in de Tuilerieën of elders. Wij zullen de
grimassen van de opstandelingen niet eens met een verbaasde hoog-

Forum. Jaargang 2

574
hartige blik beantwoorden. Mogelijk hebben wij ons tezeer gewend aan de gedachte
dat het einde van ieder behoorlijk mensch dient te zijn: overhoopgestoken worden...
Mogelijk zijn we laks. Weinig ambitieus. Geen cent waard.
De andere laat hem voorloopig zijn korte zinnetjes zonder veel verband mummelen.
De andere is het gewezen G.P.OE-lid Petroff, die altijd raad wist om apostate figuren
te vangen, maar nu radeloos het norsche hoofd van links naar rechts beweegt, als
zegt hij neen tegen het verleden, neen tegen de toekomst, een tic die men anders
eerder bij ongevaarlijke neurasthenici dan bij strenge rechters of geheime agenten
zou verwachten.
Blijkbaar prikkelt deze gevallen grootheid den weer tot het agressieve leven
geroepen Godoroff. Geheel onverwacht legt de oude Godoroff op zeer geraffineerde
wijze de neiging tot treiteren aan den dag. Hij heeft al eerder opgemerkt: Je hebt veel
overeenkomst met een portret dat ik van Lord Kitchener ken. Dezelfde norsche blik.
Dezelfde snor. Dezelfde lage inplanting van ravenzwarte haren. Niettemin hebben
jullie qua physionomie niets gemeen. De norschheid van Kitchener doet twijfelen
aan de definitieve efficiency van de goedheid. Bij jou denkt men aan slecht
geventileerde lokalen waarin zelfs de huid van lagere postbeambten zich
mephistophelisch rimpelt... De goede oude Godoroff heeft er schik in met deze
burgerlijk luchthartige terminologie tot Petroff te spreken: Neen, waarde Petroff,
anatomische gelijkenis staat nog verre van physionomische gelijkenis. Door de
gelaatstrekken heen van Kitchener schemert de civilisatie van de Londensche society
waar hij slechts koel aan deelnam. Ik vrees dat jij als rechtschapen communist het
niet op prijs zou stellen wanneer men je het compliment maakte van Babylon te zien
schemeren in je trekken, zelfs niet met de reserve van een slechts koele deelname...
Klagelijk beweegt zich het hoofd van Petroff, van links naar rechts. Naar links;
zegt hij dan neen tegen het verleden? Naar rechts; zegt hij dan neen tegen de
toekomst? Of andersom? In ieder geval heeft Petroff zich voorge-
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nomen de plagerijen van den ouden man over zijn kant te laten gaan. Maar dan
plotseling bijt hij toe, als een roofdier dat uit volmaakte rust verraderlijk onverwacht
met de nijptang van zijn wijdopen kaken naar den vijand grijpt: Ik niet. Ik zeker niet.
Ik huldig niet de opvatting dat een behoorlijk mensch dient overhoop gestoken te
worden. Ik niet. Zeker is het niet uit laksheid dat ik mij nu weerloos stel. Ik heb mijn
plicht gedaan tot het laatste oogenblik. Wanneer daarop de doodstraf staat, dan wensch
ik dat de doodstraf over mij worde uitgesproken...
Met een hartelijke lach, toch niet vrij van venijnigheid, dient Godoroff van repliek:
Dat kennen we, het doodsverlangen van hooggeplaatste en plichtsgetrouwe heeren.
Enfin, goed, Petroff, ik zal er geen oordeel over hebben. Ik voor mij denk er evenwel
anders over. Doodjammer vind ik het te moeten doodgaan nu ik de onwerkelijkheid
heb leeren begrijpen van wat de monden spreken. Ik weet ook dat ik den man, die
het wonder van de Onbevlekte Ontvangenis prees, niet mag verwijten dat zijn eenige
actueele verlangen was penningmeester te worden van het Eucharistisch Congres te
Chicago. Ja, Petroff, vanuit jouw Marxistische leerstellingen en jouw Marxistisch
land mag je mij gerust met verwondering aankijken. Niettemin heb ik toch zooiets
gekend. Zooiets dat penningmeester wilde worden van Eucharistische Congressen.
Datzelfde zou hier in het Marxistisch land ook penningmeester hebben willen zijn,
van de Commissie bv. Tot Sexueele Voorlichting. Zooiets heb ik ook gekend. Maar
verwijten doe ik niet. Want het aantrekkelijke aan deze heeren lag ook weer op ander
totaal afzonderlijk terrein: driften groeven de scherpe trekken op hun facies; soms
waren het niet alleen de driften, maar allicht ook de geldzorg of de gesteldheid van
een ruw klimaat. Soms was het uitsluitend hun ongunstige localisatie op de aardbol.
Ik verwaarloos dus geen enkele factor, al zijn er licht nog meerdere andere. Ik weet
ook niet in hoeverre ik in dit alles Brie Crozme napraat, die natuurlijk jouw vriend
niet is, maar wel weet ik de aandoenlijkheid die een oude man smaakt wanneer
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hij niet de onwerkelijkheid der woorden, niet de actualiteit der ambities, maar de
noodlottigheid van de driften voor oogen houdt...
De oprechtheid waarmede hij zijns ondanks de laatste woorden had uitgesproken,
stemt hem tot nadenkendheid, tot overpeinzingen. Hij zwijgt; stil en mijmerend kijkt
hij voor zich uit. De middag wil maar niet in volkomen helderheid voor zijn geest
komen, toen Brie Crozme met veel nuttelooze omhaal van woorden deze opvatting
van wat hij noemde de drie-eenheid van de menschelijke physio-nomie had ontvouwd,
met toevoeging van de sententie, dat alleen een zeer oud man of een levensmoede
zich zou kunnen beperken tot het gadeslaan van de (algemeen) menschelijke driften
zonder zich rood en paars te ergeren aan de leegheid van de woorden, aan het
versjacherde der ambities...
Hij kijkt voor zich uit, met halfdichte oogen, en weet niet in welk verband hij over
deze dingen met den eigenaardigen Brie Crozme heeft gesproken die zich zelden
trouwens dergelijke hoogsternstig gemeende uitspraken liet ontlokken... Maar op dit
onbewaakt oogenblikhapt dan ook de muil van den voormaligen G.P.OE-er naar den
tegenstander: Het spijt mij dat ik ook in deze omstandigheden mijn innigste gevoelens
moet uitspreken. Ik behoorde steeds tot de orthodoxe fractie. Wanneer ik de woorden,
die je nu gesproken hebt, ernstig overweeg, begrijp ik eens te meer de
noodzakelijkheid waarin wij verkeerden om een geheime politieke politie in te stellen
en zoodoende de partij zuiver te houden van ongunstige elementen.
De oogen van Petroff flikkeren, oude tijden van machtspositie smeulen: Ik erken
je verdiensten, Godoroff. Maar ook jou moet ik veroordeelen. Het is met zulke vage
en in ieder geval ook maar zeer ten deele juiste denkbeelden da men een volk
vergiftigt. Van uit het zuiver Marxistische standpunt moet ik je denkbeelden
veroordeelen. Moet ik je veroordeelen.
Maar Petroff stokt. Een oogenblik rondkijken door de zaal: een sponzige dweil,
zaagsel, een halfslapende ex-
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komsomol, brengt hem in zijn vorige mistroostige toestand terug: ook ik heb
herinneringen, minder dan jij waarschijnlijk, in ieder geval niet aan Eucharistische
Congressen, aan wierook of ikonen. Maar herinneringen zijn nauwelijks zoo
gedefinieerd, het is walmende gasmassa boven een moeras. Niemand kan voor deze
walmende gasmassa aansprakelijk worden gesteld. De wetmatigheid van de natuur
is niet afhankelijk van de economische orde. Maar iets anders is overstelpt te worden
met de zwaarmoedigheid van herinneringen, wat een persoonlijke zaak is, en iets
anders zijn ideologie te laten beïnvloeden door de laagheid en omkoopbaarheid van
de menschelijke natuur, want dit zou een zaak zijn van het geheele proletariaat...
Bitter is het, Godoroff, zeer bitter, te moeten waken voor de belangen van het
proletariaat. Menschen, van wie wij de verdiensten erkenden; menschen, die soms
onze vrienden waren, moesten wij soms als maatschappelijk schadelijk brandmerken...
Strak kijkt Petroff Godoroff aan, maar in diens oogen vindt hij geen begrijpen,
vindt hij allerminst sympathie, en wanneer Godoroff erom verzoekt de radio weer
aan te zetten is het duidelijk dat hij daarmede tevens te kennen geeft dat er nu eens
eindelijk een einde moge komen aan hun beider aanhoudend zwetsen, maar vooral
toch dat hij nu eens eindelijk volop genoeg heeft van het afgezaagde sprookje van
hooge functionarissen die anderen voor eeuwig nekken maar daaronder zelf nog het
meeste lijden en dat hij, om dit alles te vermijden, nog liever beleefd blijft tegen
Petroff.
Weldra hebben dus de twee voormalige heerschers van de RSFSR een onverschillig
gesprek geëntameerd over den derde die met hen het einde van hun leven tegemoet
ziet, den ex-komsomol.
Petroff: Merkwaardig zoo snel als hij, die anders toch onbeschrijfelijk lui is, weer
de radio aanzet. Blijkbaar stelt hij nog genoeg belang in zijn eigen leven.
Godoroff: Je vergist je, Petroff, het is het gewone proletarische reflex om alles
wat maar radio is, schielijk aan te zetten.
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Prompt bedient inderdaad de ex-komsomol het apparaat, niettegenstaande hij het
blijkbaar verleerd heeft zijn lichaam recht te houden; krom en halfhangend trekt hij
zich de trap op als een haastige maar dronken matroos op een valreep.
Groot gekraak komt eerst uit de luidspreker, vervolgens een bulderend lachen,
doch eindelijk, na eenige hooggierende geluiden, worden de stemmen van de
woordvoerders steeds duidelijker en duidelijker. De duidelijkheid beperkt zich
evenwel alleen tot de stemmen, alle heldere of zelfs ernstige argumentatie is zoek.
De woordvoerders zijn reeds feestredenaars, zij verkeeren reeds in de roes van de
overwinningsvreugde. De toespraken verliezen aan tactiek en begrijpelijkheid. De
sprekers vervallen in spitsvondigheden of trachten uit de deprimeerende moeizaamheid
van de voorafgaande zware dagen de gemakkelijke bevrijding via erotiek, althans
losbandigheid, te vinden. Een stem recapituleert de bezwaren tegen de bolsjewiki:
de groote misdadigheid van de bolsjewiki was de verkrachting van de menschelijke
natuur; slechts afschuw moest het afstompingssysteem, dat de bolsjewiki zich ten
doel stelden, wekken bij iedere rechtschapen Maap. De natuur moest in eere hersteld
worden. Daarom stelde spreker voor, dezen eersten dag van de Groote Revolutie niet
alleen te wijden aan de executie van de voormalige regeerders, maar ook aan de
rehabilitatie van de natuur. De natuur zelve had er rekening mede gehouden: het was
zomer en de zon scheen.
Nog is er iemand die te critisch is om op slag en stoot zich te laten inpalmen: wat
wilt gij met de natuur? het gaat om menschen.
Een hysterisch argument is evenwel het ongare antwoord: ik voor mij durf er voor
uitkomen dat ik meer waardeering koester voor de dames uit den tijd van Madame
Récamier, die geen broeken droegen en uit liefde voor de natuur nalieten een
onberispelijk leven te leiden, dan voor de dames van onze bolsjewiki die overalls
dragen en uit haat tegen de natuur een bepaald besmettelijk leven leiden.
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De critische geest acht het oogenblik gekomen om den hystericus af te slachten: nu
zijn wij hier ookal om de mode te bespreken; wanneer onze vriend zoo doorgaat met
zich op te winden over de broekeloosheid van de Dames Récamier, doe ik hem het
voorstel aan de hand om Leningrad, dat nu eenmaal bij iedere omwenteling
naamwisseling ondergaat, met bekwamen spoed om te doopen tot: Sans Culottograd.
Deze naam, in de aanbiddelijke taal van de nog aanbiddelijker Récamier zooveel
beteekenend als Hechte Burcht der Broekeloosheid, komt mijns inziens in de
allereerste plaats voor keuze in aanmerking.
De wilde lach van de menigte komt over, door de luidspreker, als ruiten die
stukgeslagen worden en rinkelen, als vellen papier die snel doormidden gescheurd
worden...
Maar de hystericus heeft, hoe onwaarschijnlijk ook, zijn verdediger gevonden.
Een forsche stem beheerscht de menigte en wendt zich allereerst tot den al te critischen
opponent: kameraad, het is geen aanbevelenswaardige tactiek de uitlatingen van
kameraden direct met sarcasme te overladen. Deze dag is schoon. De overwinning
is aan ons. Laten wij als overwinnaars voor onze vroegere beulen verschijnen. Naakt.
Bekleed slechts met de wapperende sjerpen der overwinning om lendenen en hals.
Laten wij toonen dat hun afstompingssysteem niet het minste of geringste spoor bij
ons heeft achtergelaten. Laten wij onze namen veranderen. Vanaf heden heet ik niet
langer Kolja Pitsikof maar Apollo. Enkel maar Apollo. Ik verzoek het Congres mij
en degenen, die dezelfde gevoelens koesteren als ik, te belasten met de executie van
de heeren van het voormalige regime die op het oogenblik sidderend onze besluiten
aanhooren in het gebouw van de G.P.OE.
Bij de laatste woorden sidderen inderdaad even - evenwel meer uit verwondering
danwel uit angst - de wenkbrauwen van den ex-komsomol. Dus het toestel verraadt
met medeweten van de Mapen. De ex-komsomol knippert 3 maal snel met de
oogleden. Alle begrip van de situatie is hij kwijt. Hij legt zich dan ook languit ergens
in een hoek te slapen en bekommert zich niet langer om de be-
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velen van zijn vroegere superieuren. Het is Godoroff die de radio afzet. Petroff zit
vastgenageld aan zijn stoel, vernietigd, minder door angst voor de executie die hem
wacht danwel door de vroolijkheid waarmee deze executie besproken wordt door
menschen die Kolja Pitsikoff en Alexej Protsipoef heeten, maar zich voortaan zullen
noemen Apollo en Ajax en, vandaag tenminste, als huppelende naaktmodellen, met
tomahawks en hakbijlen, hier zullen komen binnenstuiven. Beleedigingen worden
inderdaad Petroff niet gespaard. Er is niets dat wijst op een minder behagelijk gevoel
bij Godoroff. Integendeel, wanneer hij weer op zijn plaats zit, sluit hij de oogen en
er krult zich een tevreden zoetelijke glimlach om zijn lippen. Ten eerste is het weer
eens uit met dat lawaai van de radio. Ten tweede zakt zijn treiterige stemming weer
terug in de soepele soezerigheid van den ouden dag. Maar waarschijnlijk verwacht
hij ook spoedig zijn twee vrienden: de egocentrische Brie Crozme en zijn aardige
maar wel wat ijdele jonge secretaris, die lang voor den tijd van de Mapen leed aan
de zucht tot naamsverandering. Sinds eenige jaren pronkte immers deze jonge Rus
met de even vlotte als bekoorlijke naam: Johnny.
COLA DEBROT
(Slot volgt)
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De Menselike Staat bij Kookpunt
André Malraux, La Condition Humaine.
(Librairie Gallimard, Parijs 1933.)
De bespreking van dit boek betekent voor mij, behalve een bizondere vreugde, een
bizondere moeilijkheid. Ik heb zo koppig geprotesteerd tegen allerlei literaire
verschijnselen van de derde en vierde rang die bij ons altijd grif bewonderd werden
met de meest ongebreidelde domheid, tegen de platte ijver en de subtiele kunstweverij,
tegen de Gladkovs en de Maurois', dat ik niet anders kan doen dan tot het uiterste
getuigen van mijn geestdrift bij een boek als dit, ook als het van een vriend komt.
Voor de voorzichtige Hollander die gevaar loopt de daalder te betreuren die hij ervoor
uitgaf, moet ik hier dus meteen open kaart spelen: dit boek werd mij opgedragen, en
er is geen boek, in de hele hedendaagse literatuur, geen boek na Larbaud's Barnabooth,
dat in 1913 verscheen, dat ik meer bewonder en liefheb dan juist dit. Er bestaat voor
mij in al de werkjes en werken die ik om mij heen zie verschijnen - en die ik nog
lees - geen sterker en vollediger getuigenis van een mens, die ik zo onverdeeld
bewonder, geen boek van een tijdgenoot, schrijver van mijn eigen generatie, dat ik
zo zonder voorbehoud aanvaard. Ik geloof ook niet dat er een sterker getuigenis
bestaat: aangrijpender en lucider, van het drama van deze tijd. La Condition Humaine,
de derde roman van André Malraux, is doeltreffender, want onvergelijkelik
intelligenter, dan het hees en verwoed protest van Céline in Voyage au Bout de la
Nuit, dat, als men de Franse literatuur alleen beschouwt, zeker een der machtigste
temperamenten verried van al wat zich tegenwoordig op het papier uitleeft. Het is
niet minder intelligent, niet minder omvattend, maar èn sterker, èn dieper, èn vooral
aangrijpender, dan Gide's Faux-Monnayeurs. Dat in deze omstandigheden het boek
niet bepaald voor mijn partikulier genoegen geschreven werd, is iets dat voor mij
altans vaststaat; zozeer, dat zelfs de slimheid van de
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mijnheer met de bedreigde daalder erbij in het niet verzinkt.
Gabriel Marcel, die in L'Europe Nouvelle een van de helderste besprekingen gaf,
tot dusver over dit boek verschenen, zegt - na eerst met nadruk te hebben verklaard
dat hij het bewondert ofschoon hij het niet bemint - dat men met een andere inkt
erover zou moeten schrijven dan over deze of gene ‘interessante’, ‘delikate’ of
‘originele’ roman. Deze filosoof en kritikus van de gelovige kant, die zich uiteraard
als tegenstander van Malraux opstelt, heeft geen woorden genoeg om al de kwaliteiten
van diens boek naar voren te brengen, en als men aan het eind van zijn artikel
gekomen is, zoekt men tevergeefs naar een ander bewijs van zijn gebrek aan liefde
ervoor, dan men vinden kan in de kwalifikatie intolérable. De sfeer van dit
‘buitengewoon eerlike, zelfs brandende’ getuigenis, van dit ‘moeilike, gespannen,
en zelfs hypergespannen’ boek, is intolérable, en als ik Gabriel Marcel goed begrepen
heb: omdat wij eerstdaags misschien allen gedwongen zullen zijn om deze sfeer van
verschrikking te beleven; omdat het er, voor het leven of voor de literatuur, niets toe
doet dat deze ‘roman’ zich afspeelt gedurende de Chinese revolutie in 1927: Entre
les geôles de Shanghaï et les cachots hitlériens, staliniens ou fascistes, il n'existe pas
de différence fondamentale... Men kan misschien moeilik liefhebben wat men vreest.
De oude bezwaren tegen Malraux, waaronder de beschuldiging van sadisme natuurlik
een eerste plaats innam, rijzen op in dat ene woord: te veel dood, te veel aktie met
alle gewetenloosheid die daaraan vastzit, te veel wanhoop, te weinig hoop, een
pessimisme, een gevoel van eenzaamheid, de bewustheid van de menselike staat ook
tijdens de aktie, ook in de enige strijd die het strijden nog waard schijnt en die
revolutie heet, de onvermijdelike ondergang na de ontwikkeling van het edelste in
de mens, dat zich scheen te kristalliseren bij kookpunt. De nutteloosheid van dit alles,
omdat het zich afspeelt zonder apoteoze of wederopstanding, zonder de troost zelfs
die van de hemel is. De ‘menselike waardigheid’ is de enige beloning die voor de
edelsten van Mal-
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raux' personages is weggelegd: en de eerste kristenen mogen er hun slavenstaat mee
verheerlikt hebben, voor de kristen van nu is het de bittere beker die hij niet als laatste
dronk aanvaarden kan. Er moest meer hoop zijn in dit boek, voor de gelovige, al
mocht het alle andere kwaliteiten hebben, al heeft het: ce mérite insigne... d'avoir
fixé avec une rigueur indéfectible le moment le plus tragique peut-être que notre
espèce ait traversé depuis les débuts de l'ère chrétienne.
Afgezien van het gebrek aan hoop, verdelen de bezwaren zich in twee grote
kategorieën. Bezwaren van het soort kritici dat spreekt van ‘machtig’ en nog wat,
maar dat helaas geen ‘meesterwerk’ ontdekken kon, bezwaren van het ras dat nog
steeds gekweld moet zijn omdat De Demonen niet geschreven werd door Racine. De
andere kategorie - scherpzinniger, ten slotte - verwijt dit boek een te grote en te
voortdurende aanwezigheid van intelligentie. Malraux antwoordt hierop dat zijn boek
niet alleen het boek is van het menselik tekort en de menselike eenzaamheid, maar
van het bewustzijn of de bewustwording daarvan: ‘ieder mens eindigt met klaar te
zien in zijn eigen drama’. Maar het bezwaar houdt vast: de personages begrijpen
zichzelf niet alleen (getuige de jonge terrorist Tsjen, die gaandeweg intelligenter
wordt tegenover zijn eigen probleem), zij ontvangen van hun ‘tegenspelers’ de enig
juiste antwoorden, de enige repliek die van een gesprek een feilloze diagnose maakt,
waarachter men de beheersende intelligentie, die van de schrijver, duidelik voelt
denken. Ditzelfde verwijt gold de twee hoofdfiguren van La Voie Royale: Claude en
Perken, de jongere en de oudere avonturier, of de avonturier in twee fazen. Er is in
La Condition Humaine een scène aan het slot waarin Malraux zonder enige illuzie
een partijtje financiers tekent; ‘het zijn marionetten,’ zegt dan iemand die nog niet
heeft kunnen aanvaarden dat dit soort financiers marionetten zijn. Malraux zou enige
aanverwante scènes moeten schrijven over botte avonturiers, enkel gedreven door
winstbejag, over hypokriete revolutionairen, enkel gedreven
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door een arrivisme langs de andere kant, om het verwijt te ontkrachten dat zijn
personages te veel op hemzelf lijken, dat er te weinig intelligenties à la Malraux over
de wereld verspreid zijn om al deze gesprekken te voeren, dat men, als men ‘realisties’
wil voelen, zelfs een kleine groep mensen op Malraux' peil niet aanvaarden kan. De
werkelike bestrijding lijkt mij: dat het ‘realisme’ hier alleen banaliserend werken
kan, dat het beter is zó - ook als men kijkt naar de legio boeken vol sterke en subtiele
banaliteit, waar de wereldmarkt door is overstroomd. Misschien heeft Malraux de
vraag opgelost hoe Nietzsche romans kon hebben geschreven, indien hij, met zijn
‘hoofd’ en zijn ‘ziel’ de middelen van een romancier en zelfs van een opmerkelik
verteller had gehad. De uiterlike middelen van Dostojevsky zijn zeker realistieser
dan die van Malraux, maar deze realistiese vizie is dan ook schuld aan het bederf
van de vele jonge burgers die Dostojevsky niet meer zagen, omdat zij zijn personages
in vlees en bloed aanvaardden: de studentjes die Iwan, de bohemertjes die Dmitri
Karamazov dachten te zijn, werden het levend getuigenis van zulk een verkeerde
kijk.
In de plaats van Malraux zou ik na La Condition Humaine één ding duidelik
beseffen: mijn schrijvers-eenzaamheid. Geloofd worden of aangevallen, wat doet
het ertoe, hierna? Hij moet terecht het gevoel hebben nu definitief zijn ‘wereld’ tot
uiting te hebben gebracht; hij kan moeilik verder gaan in deze sfeer; hij kan variëren,
moeilik dieper, misschien zelfs niet kompleter zijn. Het boek eist een reaktie, en als
de kristenen zich hebben uitgesproken, komen de revolutionairen - met hoeveel meer
recht, met hoeveel meer vat op de schrijver van dit boek? Wanneer morgen de ‘beste
kritici van Sovjet-Rusland’ zich over La Condition Humaine zullen hebben
uitgesproken, zullen zij Malraux waarschijnlik niets nieuws hebben geleerd. Nietzsche
was een aartsburger voor Plekhanov; de man van de menselike eenzaamheid bij
revolutionair kookpunt moet een burger zijn op deze manier, voor de ‘zuiveren’
onder de broeders die nog niet een stap naar het individu-
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alisme hebben teruggedaan, zoals sedert enige tijd weer mogelik schijnt. Tsjen, de
terrorist die gedreven wordt door één dorst: het kennen van de eigen dood; die een
mystiek wil maken van het terrorisme, waardoor het protest van de enkeling zal
worden gerechtvaardigd; die, terwijl hij op het dak van een huis arm aan arm met de
kameraden een keten vormt welke nodig is om niet op straat te pletter te vallen op
de eigen bommen zoals daarnet met twee anderen gebeurd is - die op dat moment
voelt hoezeer hij alléén is, kollektief niet oplosbaar, is een verouderd personage voor
Ilja Ehrenburg 1). De rest van de revolutionaire kritiek is op dezelfde manier met
matematiese zekerheid te voorspellen: er is te weinig aandacht besteed aan de massa,
figuren als Hemmelrich en Katov zijn ‘bruikbaar’, Kyo waarschijnlik ook, om de
exaltatie van zijn dood, ofschoon met enig voorbehoud over het liefdesprobleem dat
hem - een organisator in volle aktie! - bezighoudt; maar een figuur als Gisors eindigt
te ‘laf’ kontemplatief; en de mytomaan Clappique vindt slechts genade in de ogen
van alle partijen, omdat hij de figuur is die door een oppositie van humor alleen
neutraal blijft. Clappique is de gracioso en de fool, maar radikaal vernieuwd, zózeer
dat men zich nauweliks rekenschap geeft op welkemagistrale wijze hij de oude rol
handhaaft: doeltreffend als enige tegen-logika van de tragiek die door het hele boek
smeult en brandt, tegenpool ook van de oude Gisors, wiens intelligentie het boek
schijnt te vullen en de andere personages schijnt te bezielen, ook waar hijzelf niet
aanwezig is. Schijnt, want Gisors vervangt soms op dankbare wijze Malraux. Om
Gisors te maken was op zijn minst de intelligentie van Malraux nodig; om Clappique
te maken diens fantazie en humor, beide even persoonlik - te situeren ergens tussen
Hoffmann en Jarry.

1) Men kan rekening houden met de mening van een zo nauwgezet revolutionair, ook als hij
een zeer minderwaardig schrijver is en een meer dan handig journalist. Voor Ehrenburg
schijnt iedere appreciatie van Malraux die niet kommunistisch is, te komen van esteten.
Tegenover een zo simplisties inzicht wordt men graag weer eens esteet!
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Als het erom ging te weten welke personages Malraux zelf kiest, welke altans hem
meer dan de andere vertegenwoordigen, dan zou ik aanwijzen: Gisors en Clappique,
als de grenzen van zijn wezen, met als middelpunt de figuur die het denken in de
handeling heeft omgezet: Kyo. Symbolies gesproken lijkt het geen toeval dat Kyo
de zoon is van Gisors. Voor Gisors de gedachte, het begrijpen, de leiding door de
geest, maar verder de vlucht in de opium, en tenslotte, als alle mogelikheid tot
handeling in Kyo zelf zal zijn ondergegaan, de opium definitief, en de kontemplatie:
maar dan een die het laatste woord aan Gisors schijnt te geven, ondanks alle
marxistiese teorieën en trotskystiese aktie, een berusting, zo hoog over alles heen en
zo volmaakt, dat men met volle kracht de àndere grootheid voelt, die niet van de
daad is. Voor Kyo, van het begin af reeds een begrijpen dat van zijn vader komt, een
zuivere maar pasklare ideologie voor de menselike staat in kollektieve vorm, waarnaar
hij handelen zal, als vanzelfsprekend, waarvoor hij zijn leven geven zal, en in exaltatie.
Wellicht geeft Katov prakties gesproken het hoogste voorbeeld van de revolutionaire
broederschap, wanneer hij zijn vergif afstaat aan twee kameraden en hun doodsangst
overneemt voor een gruweliker dood - niettemin blijft Kyo ideologies de zuiverste
representant van deze zelfde broederschap: de kommunie met de anderen is bij hem
zo natuurlik, dat Malraux om zijn eenzaamheid aan te geven, zijn zwakke plek en
zijn menselik tekort, de jaloezie heeft moeten aangrijpen. Kyo lijdt door zijn vrouw,
May, die hem gekozen heeft tot in de dood, voor wie de dood meer dan ieder fysiek
kontakt de opperste vereniging betekent, maar die hem - om haar vrijheid te bewijzen,
uit medelijden voor de ander, uit sensualiteit, wat doet het ertoe? - verraadt (aangezien
men niet mag zeggen: bedriegt), zich beroepende op zijn toestemming. Hij lijdt,
ondanks de aktie, ondanks zijn inspanning om ook hier tegen zijn eigen gevoel te
denken en haar vrijheid te erkennen, niet alleen met zijn verstand maar met zijn
bloed; - hij slaagt er niet in, en mengt zijn aktie met zijn jaloezie, staat zelfs
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op het punt zich op haar te wreken door haar te verbieden met hem mee te gaan
wanneer de dood zo goed als zeker is. Het menselik tekort dat zich hier manifesteert,
is wederom ‘burgerliker’ mischien, maar aangrijpender dan het tekort dat Kyo voor
zichzelf realiseert, wanneer hij, door de Derde Internationale losgelaten, zich
veroordeeld ziet tot een trotskystiese handeling, die revolutionair heroïes mag zijn,
maar waarvan de mislukking geen oogenblik te betwijfelen valt. Als Kyo zich bijna
wreekt op May, die toch zijn kameraad is, ook in revolutionaire zin, is hij een
individueel optredend mens, niet minder dan Tsjen die zijn doodsverlangen weet te
verbinden aan een revolutionaire daad.
Als Tsjen onjuist lijkt, spreekt het partij-vooroordeel: literair gesproken is dit
personage zeker een van de sterkste, en zijn dood, als hij zich met zijn bom eindelik
onder de auto heeft geworpen waarin hij Sjang Kaï Sjek waant, vult een van de
sterkste bladzijden van het boek. (Ik kan mij voorstellen dat voor sommigen de fysieke
momenten, door Tsjen vertegenwoordigd, de beste zijn, want degene die het meest
‘in het bloed’ nablijven.) Tsjen, die het boek opent op een manier die onmiddellik
de lezer overweldigt: staande voor het bed in de hotelkamer waarin de man ligt op
wie hij zijn eerste moord zal plegen - schijnt in zijn psychologie geïnspireerd te zijn
op de terrorist Kaliajev, vriend van Boris Savinkov. Bij Kaliajev vindt men de
woorden terug die zo karakteristiek zijn voor Tsjen: ‘Er is één manier om niet te
missen; mijzelf met de bom onder de wagen te gooien.’ Maar Malraux voert de
ideologie van de terrorist in Tsjen door, op een wijze die de Sovjet-geest gelijk geven
zou als het ging over een Kaliajev, want deze schreef uit de gevangenis een
afscheidsbrief vol van de broederlikste vervoering; alleen, de eenzaamheid van de
terrorist wordt door Savinkov zelf weer bewezen, het drama en de mystiek van Tsjen
zijn, minder ver doorgevoerd, minder lucide en bijgevolg symbolies, in de
getuigenissen van Savinkov aanwezig: de psychose van de moord eerst, van het
doodsverlangen daarna. Anders dan voor het partij-
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vooroordeel is Tsjen dus, zoal ideologies verscherpt, feitelik onbetwijfelbaar, en
onder de tragische figuren van Malraux is hij wellicht het meest ‘driedemensionaal’,
om deze eis van de kritiek eens te laten gelden.
De intelligentie van Malraux beheerst zijn personages volledig: d.w.z. zij vormt
hen niet alleen, maar jaagt hen ook tot in het absolute voort, zij stroomt soms over
hen heen wanneer het niet meer mogelik schijnt dat de personages zelf hun laatste
waarheden vinden. Dat het plan, waarop zich zodoende hun drama afspeelt, hoog
maar smal wordt, is alleen juist wanneer men als eis stelt dat ook de domheid zich
uitvoerig komt manifesteren: in de vorm van een fruitvrouw bijv. of van een
koncierge; en trouwens, ook dit soort figuren ontbreekt niet helemaal, getuige de
politiechef Martial, zelfs voor wie de Parijse scène met de financiers te satyriek vindt.
Als men de variatie van de figuren in aanmerking neemt, is deze smalheid echter
merkwaardig gevarieerd, en van een rijkdom waartoe weinigen in staat zijn, want
ieder personage is ongeveer een boek waard. Er zijn, in deze uiterst gespannen, maar
daarom meesterlik gekomponeerde roman, enige kruisingen bereikt, die op zichzelf
alle aandacht verdienen. In de eerste plaats: is het een roman zonder hoofdpersonen,
zo ongeveer als de kollektieve mode dit wil? of met bijna niets dan hoofdpersonen?
De vraag lijkt mij op beide wijzen bevredigend te beantwoorden; één centrale
hoofdpersoon altans ontbreekt, en hierin verschilt de oude Gisors bijv. van Edouard
in Les Faux-Monnayeurs, dat voor Frankrijk het nieuwe genre heeft ingewijd van
de z.g. ‘roman-fleuve’. Als ‘roman-fleuve’ beschouwd is La Condition Humaine
bovendien uiterst geserreerd: de gevechten, de atmosfeer zijn niet alleen niet
verwaarloosd, maar ongewoon knap weergegeven, en toch is het of Malraux minder
dan ooit zijn kracht heeft gezocht in de ‘lokale kleur’. Nogmaals schijn: bij een zo
volgehouden en gevarieerd spel met de personages, een zo verwoede wrijving van
deze menselike staten tegen elkaar ook (want in de wrijving voltrekt zich het
bewustzijn van iedere indi-

Forum. Jaargang 2

589
viduele staat) verbleekt de rest, of liever, is de rest alleen nog maar van nut voor een
derde dimensie die als het ware beantwoordt aan de sensualiteit van de lezer voor
wie de personages niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar moeten zijn. Wat Malraux
van de ‘moderne techniek’ geleerd moet hebben, is de snelheid waarmee hij èn precies
èn kompleet weet te zijn; zijn schrijfwijze blijft op een Franse manier geserreerd,
ondanks het on-Franse karakter van zijn ideologie. In een artikel van Emmanuel Berl
heette La Condition Humaine nauweliks minder ingewikkeld dan Oorlog en Vrede;
men kan zich met deze uitspraak onmiddellik verenigen wanneer men bedenkt dat
zelfs in de sobere stijl van Tolstoi dit boek misschien vijfmaal zoveel bladzijden zou
hebben vereist.
De faktoren waaruit La Coudition Humaine, niet technies, maar in wezen bestaat,
zijn: een luciditeit die als men wil tot een ‘sadistiese’ wreedheid gaat, bediend door
een intellektueel arsenaal, waarin het filosofiese en psychologiese om de voorrang
strijden. Het streeft dus naar die hopeloosheid en dat pessimisme van de menselike
waardigheid, die zich rechtvaardigen, omdat alle handeling hoe dan ook, door de
dood zal worden vernietigd; het beschikt over een vermogen om een sfeer te doen
aanzwellen van de beklemmendste verschrikking, een wereld van foltering, strijd tot
het uiterste, wreedheid en zelfvernietiging, terwijl die sfeer toch, voortdurend op een
ander peil gebracht, want ‘filosofies’ verklaard wordt. Het bloed en de tragiese dood
hier gaan niet alleen, ofschoon geen enkele heiland uit andere sferen aan een oproep
had te gehoorzamen, zij worden door de intelligentie ideologies doorlicht, zoniet
gerechtvaardigd. De rechtvaardiging van dit alles had Malraux in botsing kunnen
brengen met niemand minder dan God; de verklaring heeft hij op zich genomen met
eigen krachten, gaande naar zijn éne konklusie: de konstatering en de berusting van
het menselik tekort, maar de mogelikheid ook van een uiterste menselike waarheid.
Er is niemand in dit boek, altans onder hen die zich met hun persoonlik drama
bezighouden, die niet streeft naar de

Forum. Jaargang 2

590
edelste, dat wil zeggen de grootste zelfexpressie; het kookpunt van de revolutionaire
sfeer werkt dit proces, ook bij de ‘tegenstanders’, in de hand. En het is de sfeer van
bloed en tragiek zelf waardoor deze edelheid zo geheel anders werkt dan de altijd
wat weemakende edelheid die uit de konflikten en levenslessen opstijgt van de romans
van het huisgezin: zij is hier behalve zelfexpressie ook oppositie, worstelend tegen
de dikke laag van kleverige banale wreedheid die overal in het boek loert en sommige
gedeelten geheel overstroomt, ofschoon zij in de personages van het eerste plan werd
gelokaliseerd.
De houding van de generatie van na de oorlog was òf landerig en slap (kracht
zoekend uitsluitend door meegeven en afweer) òf hard; tot deze laatste kategorie zou
men de mens à la Garine kunnen rekenen, uit Malraux' Conquérants, ondanks zijn
‘broederlikheid’ aan het eind, ondanks zijn eenzaamheid ook, die hem met de
personages van La Condition Humaine nog meer dan genoeg verbindt. Voor de
Sovjet-geest moet Garine echter een individualist gebleven zijn van het verwerpelike
soort; terwijl dan in dit nieuwe boek een groter tederheid, een grotere menselikheid,
in de humanitaire zin, heten ontbloeid. Dit lijkt mij slechts zeer gedeeltelik waar, en,
àls het waar is, voornamelik op rekening te schrijven van een gotere
romanciersrijpheid, die een grotere rijkdom aan materie te verwerken wist. De
eenzaamheid van Garine was een menselik tekort, niet groter en niet kleiner, ook
moreel gesproken, dan dat van Tsjen; de werkelik hoogste figuur in dit nieuwe boek
lijkt mij, in die zin, Gisors, omdat de opperste kontemplatie hoger en verder strekt
misschien dan de uiterste aktie. Er is een onmiskenbare teerheid in de scène van de
dood van Kyo, van Katov, in de afschuwelike vernederingen van Hemmelrich zelfs,
maar er was een teerheid ook in het afscheid van Garine van zijn vriend aan het slot
van Les Conquérants, wanneer de vriend weet dat hij eigenlik ten dode gedoemd is
en hijzelf dit vermoedt, en deze zelfde teerheid en eenzaamheid werden slechts meer
uitgewerkt in de slotscène van La Voie
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Royale: de dood van Perken die voelt dat Claude een vreemdeling voor hem wordt,
terwijl Claude, intens naar hem kijkend, zich mee voelt sterven.
‘De grote tijden, van dichtbij gezien, zijn donker,’ heeft Trotsky onlangs gezegd;
misschien kan men geen beter woord bedenken om aan te geven dat Malraux'
pessimisme niets uitstaande heeft met het bulkende of zeurige pessimisme van de
officiële zwartkijkers, dat altijd van de afstand moet leven. Ook hij die een volkomen
verschillend standpunt wenst in te nemen, zou, terwijl hij La Condition Humaine
las, de schrijver absoluut gelijk moeten geven; hij zou, ook protesterende uit naam
van zichzelf, moeten erkennen dat in déze sfeer, ‘van dichtbij gezien’, het pessimisme
uit de onontkoombare logika der gebeurtenissen geboren wordt. Er zijn boeken die
bekoorlik zijn, maar geen enkel ander boek laten vergeten; andere, positiever, die
alleen met overtuiging het eigen standpunt bepalen; er zijn enkele - waartoe La
Condition Humaine behoort - die zo overstelpend zijn, dat zij, zolang zij de lezer in
hun macht hebben, alles verdrinken wat aan lezersverleden nog in hem wil
tegenspartelen. De intelligentie alleen, de grootste zelfs, bereikt een dergelijke
absoluutheid niet, men heeft daarvoor die beroemde man nodig waarover zo vaak
gesproken wordt en die men zo zelden vindt, de man die in een gegeven tijdperk
werkelik iets te zeggen heeft. De ‘les’ van Malraux is voor sommigen in laatste
instantie een heroïese. Dit zelfs onloochenbaar, wanneer men alle civiele of militaire,
patriottiese of binnenkamer-heroïek even kan vergeten, wanneer men het woord
neemt in de zin van Nietzsche, waar hij zegt dat een gelukkig leven niet mogelijk,
dat een heroïes leven het hoogst denkbare is.
De menselike staat van Malraux is die van Nietzsche, niet die van Pascal; zijn
‘menselike waardigheid’, die voor het tekort de enige troost blijft, is nauw verwant
aan het Nietzscheaanse heroïsme, en in deze sfeer denkend vindt men wat Malraux
meer nog onderscheidt dan zijn intelligentie, wat zijn luciditeit bepaalt: de moed
ervan.
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Dezelfde Nietzsche heeft gezegd dat het gebrek aan denkkracht minder een gevolg
is van zwakke intelligentie dan van morele lafheid. Te begrijpen wat van zo dichtbij
gezien kan worden als de eigen menselike staat, is oneindig moeiliker dan zich te
laten verblinden en meeslepen door de tragiek; de moed van Malraux betekent: te
begrijpen bij kookpunt, het tragiese te ondergaan en het tezelfdertijd door het begrip
te beheersen, te overwinnen, in zekere zin. De foltering van het menselik tekort op
haar scherpst, zonder het heul van een betere wereld, vergroot de overwinning van
dit begrijpen; en wat men in La Condition Humaine van het begin tot het einde
bewondert is het samenvallen van deze twee faktoren: de moed tot de tragiek en de
moed tot het begrip. De literaire vermogens zijn hiernaast zo vanzelfsprekend
geworden, dat men zich haast schamen zou de kunst die het boek maakte aan een
analyse te onderwerpen: op dit peil ware ieder tekort aan talent even fnuikend geweest,
als nu het meesterschap evident lijkt.
E. DU PERRON
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Kampong in Soerabaia
Een fluit zweeft uit den waringin,
Den nacht bezwerend, die als slangen
Gespikkeld opstijgt. Starend in
't Halfduister zijn wij plots gevangen
Door 'n dwaallicht dat de laan uitbuigt
En schommelt boven etenswaren.
De modder die ons binnenzuigt
Klinkt naar moeras en koortsgevaren.
Voor ieder huis sluit zich een lamp
In - 't Lichaam op dien lagen muur
Ligt doodstil, als in boetekramp. Vijf vrouwen hurken om het vuur. Eén nadert, zeer gedwee, en met
De vingers fijn van ritueel...
Wanneer ons reeds 't prinsesje streelt
Komt een Chinees: ‘Alles bezet!’
Wat tropisch eenzaam leek is bij
De gratie van dit geel vernuft
De standplaats van een worgend wuft
Verborgen nachtleven, en wij
Betalen voor het voorpostspel
Eén gulden, - minder klant dan gast, En gaan dan naar de poppenkast,
Die, zéer Chineesch, een moord vertelt.

S. VESTDIJK
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Potiphar's Vrouw
De vingers die zij aan haar borsten grijpt
Zijn ijskoel, maar de jonge lippen blozen:
Een plant die, in zijn takken dorrend, rijpt;
Zij wil hem rond zich winden als leirozen,
Opent zijn kleed voor 't makkelijk bewind,
Maar merkt de hardheid die hij zich verkozen
Heeft en die - snel pantserend eikenkind Hem stijft tegen haar hand en schut voor hitte.
Door beddespleten ziet zij in den spiegel
Verspiedend-meelevende hoofden buigen...
Als door woestijnzand voelt hij zich bemind,
Nu zal zij hem aanstuiven en bezitten!...
Zij werpt hem beide toe: haar loom gegiegel,
En 't scheurend schelgeluid voor de getuigen.

S. VESTDIJK
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Kaas
Vierde hoofdstuk
Op de tram, onder 't naar huis rijden, voelde ik mij al een heel ander mensch.
Je weet, dat ik naar de vijftig loop en mijn dertig jaren dienstbaarheid hebben
natuurlijk hun stempel op mij gedrukt.
Klerken zijn nederig, veel nederiger dan werklieden die door opstandigheid en
eendracht eenigen eerbied hebben afgedwongen. Men zegt zelfs dat zij in Rusland
de heeren geworden zijn. Als het waar is, dan hebben zij dat verdiend, dunkt mij. Zij
schijnen het trouwens met hun bloed gekocht te hebben. Maar klerken zijn over 't
algemeen weinig gespecialiseerd en passen zoo goed in elkaar, dat zelfs een man
met een lange ondervinding bij de eerste de beste gelegenheid een trap onder zijn
vijftigjarige trouwe kont krijgt en vervangen wordt door een ander die even goed en
goedkooper is.
Daar ik dat weet en kinderen heb, vermijd ik zorgvuldig kwestie te krijgen met
onbekenden, want het kunnen vrienden zijn van mijn patroon. Ik laat mij dus op de
tram een beetje verdringen en doe niet te heftig als iemand op mijn teenen trapt.
Maar dien avond kon het mij alles niets meer schelen. Die kaasdroom zou immers
in vervulling gaan?
Ik voelde dat mijn oogen reeds een vasteren blik afgaven en stak mijn handen in
mijn broekzakken met een losheid die mij een half uur te voren nog volkomen
onbekend was.
Thuis gekomen ging ik heel gewoon aan tafel zitten, soupeerde zonder een woord
over de nieuwe mogelijkheid die zich voor mij opende en moest innerlijk lachen toen
ik zag hoe mijn vrouw met haar gewone zuinigheid de boter smeerde en het brood
sneed. Nu ja, zij kon niet vermoeden dat zij morgen misschien de vrouw van een
koopman zou zijn.
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Ik at zooals altijd, niet meer of niet minder, niet haastiger of niet langzamer. Met één
woord, ik at als iemand, die er in berust dat hij zijn dertigjarig knechtschap bij de
General Marine and Shipbuilding Company met nog een onbepaald aantal jaren zal
moeten aanvullen.
En tòch vroeg mijn vrouw wat ik aan de hand had.
- Wat zou ik aan de hand hebben?’ vroeg ik terug.
En daarop begon ik het huiswerk van mijn twee kinderen na te zien.
Ik ontdekte een krakende fout in een participe passé en verbeterde die zoo zwierig
en vriendelijk dat mijn zoontje verrast opkeek.
- Waarom kijk je zoo, Jan?’ vroeg ik.
- Ik weet het niet,’ lachte de jongen, met een blik van verstandhouding in de richting
van mijn vrouw.
Hij scheen dus òòk al iets aan mij te merken. En ik die altijd gedacht heb dat ik
mijn gevoelens meesterlijk verbergen kon. Dat moet ik dan toch zien te leeren, want
in den handel zal dat zeker te pas komen. En als mijn gezicht zoo'n open boek is,
dan moet er tijdens het ‘journal parlé’ dikwijls moord en doodslag op te lezen staan.
Het echtelijk bed vind ik de meest geschikte plaats voor het bespreken van ernstige
aangelegenheden. Daar ben je ten minste alleen met je vrouw. De dekens dempen
de stemmen, de duisternis bevordert het nadenken en daar je elkander niet zien kunt
wordt geen van beiden beïnvloed door de aandoening van de tegenpartij. Daar wordt
alles medegedeeld wat men met open vizier niet goed durft te zeggen en daar was
het dan ook, dat ik, toen ik goed op mijn rechterzijde lag, na een inleidende stilte aan
mijn vrouw zei dat ik koopman ging worden.
Aangezien zij sedert jaren slechts onbenullige confidenties te hooren heeft
gekregen, deed zij 't mij herhalen en wachtte dan op een nadere verklaring die ik
haar in rustige, duidelijke, ik zal maar vast zeggen ‘zakelijke’ termen gaf. In vijf
minuten tijds kreeg zij een overzicht van Van Schoonbeke's vriendenkring, van hun
natuurlijk, on-
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gewild kleineeren, en van het voorstel waarmede hij mij zoo onverwachts naar huis
had gestuurd.
Mijn vrouw luisterde aandachtig, want zij bleef zoo stil liggen als een muis, zonder
kuchen en zonder zich om te keeren. En daar ik zweeg vroeg zij wat ik van plan was
te doen en of ik mijn betrekking bij de General Marine and Shipbuilding Company
dan ging opgeven.
- Ja,’ zei ik losweg, ‘dat moet wel. Ergens klerk zijn en bovendien zaken doen
voor eigen rekening, dat gaat immers niet? Hier valt kordaat te decideeren.’
- En 's avonds?’ werd gevraagd, na een nieuwe stilte.
- 's Avonds is het donker,’ zei ik.
Die was raak, want het bed kraakte en mijn vrouw keerde zich om als had zij
besloten mij in mijn koopmanschap te laten stikken. Ik moest dus zelf weer los
komen.
- Wat 's avonds?’ snauwde ik.
- 's Avonds de zaken doen,’ hield zij vol. ‘Wat zijn het voor soort zaken?’
Ik moest nu wel bekennen dat het in kaas was.
't Is vreemd, maar ik vond aan dat artikel iets walgelijks en iets belachelijks. 't Zou
mij liever geweest zijn indien ik in iets anders had mogen handelen, bijvoorbeeld
bloembollen of gloeilampen, die toch óók specifiek Hollandsch zijn. Zelfs haring,
maar dan bij voorkeur droge, zou ik met nog meer ijver verkocht hebben dan kaas.
Maar die firma over de Moerdijk kon, om mijnentwille, toch niet van bedrijf
veranderen, dat begreep ik wel.
- Een raar artikel, vindt je niet?’ vroeg ik.
Maar dat vond mijn vrouw nu juist niet. ‘Dat marcheert altijd,’ meende zij, precies
zooals Van Schoonbeke gezegd had.
Die aanmoediging deed mij deugd en ik zei, dat ik de General Marine and
Shipbuilding Company den volgenden ochtend maar vast naar den bliksem zou
zenden. Ik wilde toch nog even naar kantoor gaan om afscheid te nemen van mijn
collega's.
- Maar begin dan toch met dat agentschap aan te
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vragen,’ meende mijn vrouw. ‘En dan kan je altijd nog zien wat je te doen staat. Je
lijkt wel bezeten.’
Dat laatste was erg oneerbiedig tegenover een man van zaken, maar de raad was
goed. Trouwens, ik had dat wel gezegd, maar daarom zou ik het nog niet gedaan
hebben. Als je met vrouw en kinderen zit moet je dubbel voorzichtig zijn.
's Anderendaags ging ik bij mijn vriend Van Schoonbeke naam en adres vragen
alsook een woordje van aanbeveling en nog dien zelfden avond schreef ik een flinken,
zakelijken brief naar Amsterdam, een van de beste brieven die ik ooit geschreven
heb. Ik ging hem zelf posten, want zoo iets mag je aan geen derden toevertrouwen,
ook niet aan je eigen kinderen.
Het antwoord bleef niet uit. Het kwam zóó gauw dat ik er van schrikte en wel in
den vorm van een telegram: ‘verwachten U morgen elf uur hoofdkantoor Amsterdam.
Zullen reiskosten vergoeden’.
Ik moest er nu iets op vinden om den volgenden dag niet naar kantoor te moeten
gaan en mijn vrouw suggereerde een begrafenis. Maar dat beviel mij niet omdat ik
zoo pas, voor de begrafenis van moeder, reeds een dag was thuis gebleven. Voor den
eersten den besten neef kan je toch moeilijk van kantoor weg blijven, ten minste
geen heelen dag.
- Zeg dan dat je ziek bent,’ zei mijn vrouw. ‘Je kan het vandaag al voorbereiden.
Er is griep genoeg in de stad.’
Ik heb op kantoor dan maar met mijn hoofd in mijn handen gezeten en morgen ga
ik naar Amsterdam om kennis te maken met de firma Hornstra.

Vijfde hoofdstuk
De kaasfilm begint zich voor mij te ontrollen.
Hornstra heeft mij aangesteld als algemeen vertegenwoordiger voor België en het
Groothertogdom Luxemburg. ‘Officieel vertegenwoordiger,’ zegt hij, al begrijp
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ik dat niet goed. Dat Groothertogdom heeft hij er mij zoo maar bijgegeven als ontbrak
er iets aan 't gewicht. 't Is wel een heel eind van Antwerpen, maar dan krijg ik toch
dat bergland eens te zien. En bij de eerste gelegenheid zal ik die kerels bij Van
Schoonbeke nu op mijn beurt eens wat restauraties in Echternach, Diekirch en Vianden
voorschotelen.
Het was een prettige tocht. Daar Hornstra dan toch de kosten zou vergoeden heb
ik tweede klas gereisd in plaats van derde. Naderhand is mij gebleken dat zij eerste
klasse verwacht hadden. Ook heb ik te laat bedacht dat ik derde had kunnen nemen
en 't verschil in mijn zak steken. Maar het zou niet correct geweest zijn, vooral niet
bij de eerste kennismaking.
Ik was zoo geestdriftig dat ik geen vijf minuten op mijn plaats kon blijven en toen
de douane mij vroeg of ik niets aan te geven had, zei ik gulweg ‘wel neen!’ Daarop
zei echter de kommies dat ‘wel neen’ geen antwoord was en dat ik ja of neen zeggen
moest. Ik merkte dus al dadelijk dat je met die Hollanders moet oppassen. En bij
Hornstra werd zulks bevestigd, want die zei geen woord te veel en in een half uur
tijds was ik afgemonsterd en betaald en stond ik met mijn kontrakt in mijn zak op
de straat. De brief van mijn vriend Van Schoonbeke had den doorslag gegeven, want
wat ik ook vertelde van mijn aangeboren kwaliteiten, Hornstra luisterde niet eens,
maar na den brief te hebben opgeborgen vroeg hij hoeveel ton ik dacht te kunnen
omzetten.
Dat was een lastige vraag. Hoeveel Hollandsche kaas werd in België per jaar
verslonden en op welk percentage van dat totaal zou ik den klauw kunnen leggen?
Ik had er geen flauw benul van. Ging dat ‘omzetten,’ zooals hij het noemt, vlot van
de hand? Mijn jarenlange dienstbaarheid bij de General Marine and Shipbuilding
hielp mij aan geen antwoord en ik voelde dat een cijfer noemen niet aan te raden
was.
- Klein beginnen is voorzichtig,’ zei opeens Hornstra die zeker vond dat ik lang
genoeg had nagedacht. ‘Ik
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zend U de volgende week twintig ton volvette Edammer in onze nieuwe
patentverpakking. En naar gelang U die verrekent zal ik uw voorraad aanvullen.’
Daarop legde hij mij een kontrakt ter onderteekening voor, dat hierop neerkomt:
ik ben zijn vertegenwoordiger tegen vijf percent op den verkoopprijs, een vast salaris
van drie honderd gulden en betaalde reiskosten.
Toen ik geteekend had belde hij, stond op, drukte mij de hand en voor ik nog
heelemaal zijn kantoor uit was zat er reeds een andere bezoeker in mijn zetel.
Buiten komend was ik als dol en ik moest mijzelf geweld aandoen om niet, als
Faust, te zingen ‘à moi les désirs, à moi les maîtresses’.
Drie honderd gulden per maand, dat was meer dan het dubbele van wat ik bij de
General Marine and Shipbuilding verdiende en daar had ik sedert lang mijn maximum
bereikt, zoodat ik al een paar jaar mijn eerste loonsvermindering verwachtte. Want
op onze Werf ga je van nul tot honderd en dan weer terug naar nul.
En dan die betaalde reiskosten! Ik was de straat nog niet uit of ik had al begrepen
dat onze vacantiereis voortaan op rekening van Hornstra komt. In Dinant of La Roche
loop ik dan 's avonds maar gauw even een kaaswinkel binnen.
Van Amsterdam herinner ik mij zoo goed als niets, want het weinige dat ik er
gezien heb, zag ik als in een roes. Later heb ik van derden moeten hooren dat er
zooveel fietsers zijn en zooveel sigarenwinkels en dat de Kalverstraat zoo lang, smal
en druk is. Ik gunde mij nauwelijks den tijd ter plaatse te dineeren en nam de eerste
de beste trein naar België, zoo'n haast had ik, mijnheer Van Schoonbeke en mijn
vrouw deelgenooten te maken van mijn geluk.
Aan de thuisreis scheen geen eind te komen. Onder mijn medereizigers waren
blijkbaar óók een paar menschen van zaken, want twee van hen zaten verdiept in
dossiers. Een maakte zelfs aanteekeningen in de marge, met een gouden vulpen.
Zoo'n vulpen moest ik nu óók hebben,
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want telkens bij je klanten pen en inkt vragen om hun bestellingen te noteeren, dat
gaat niet.
Het was niet uitgesloten dat die eene man óók in kaas deed. Ik wierp een blik op
zijn handkoffers, boven in 't net, maar dat hielp niet.
Het was een fijn gekleed heer, verzorgd van linnen, met zijden kousen en een
gouden lorgnet. Kaas of geen kaas?
Tot in Antwerpen zwijgen dat was mij onmogelijk. Ik zou gebarsten zijn. Spreken
moest ik, of zingen. En daar zingen in de trein niet ging, maakte ik gebruik van het
stoppen in Rotterdam om te zeggen dat de economische toestand in België wel iets
beter scheen te worden.
Hij keek mij strak aan, als profiteerde hij van mijn gezicht om er iets op te
vermenigvuldigen en stiet een korten klank uit in een onbekende taal. Die menschen
van zaken toch!
Het toeval wilde dat het Woensdag was en dat ik rond vijf uur arriveerde. En daar
de wekelijksche kletspartij bij Van Schoonbeke op Woensdag rond half zes aanving,
ging ik naar zijn huis om hem in de gelegenheid te stellen zijn vrienden van mijn
sociale promotie op de hoogte te brengen.
Hoe jammer dat mijn moeder niet had gewacht tot zij dat nog had medegemaakt.
Voor Van Schoonbeke zou het in ieder geval een opluchting zijn dat die klerk bij
de General Marine and Shipbuilding tot het verleden behoorde.
Onderweg bleef ik staan voor een kaaswinkel en bewonderde de etalage. In het
helle licht van een zwerm gloeilampen lagen daar kazen en kaasjes, van allerlei vorm
en herkomst, naast en op elkander. Uit al onze buurstaten waren zij hier
saamgestroomd. Reusachtige Gruyères, als molensteenen, deden dienst als fondament
en daar bovenop lagen Chesters, Gouda's, Edammers en talrijke kaassoorten die mij
volkomen onbekend waren, een paar van de grootste met opengespalkten buik en
blootliggende ingewanden. De Roqueforts en Gorgonzolas pronkten lie-

Forum. Jaargang 2

602
derlijk met hun groene schimmel en een eskadron Camemberts lieten vrij hun etter
loopen.
Uit den winkel kwam een ademtocht van verrotting die echter verminderde toen
ik er een tijdlang stond.
Ik wilde niet wijken voor die stank en zou pas weggaan als ik zelf vond dat het
tijd werd. Een man van zaken moet gehard zijn als een poolreiziger.
- Stinkt maar op!’ zei ik uitdagend.
Had ik een zweep gehad, dan was ik ze te lijf gegaan.
- Ja, mijnheer, het is niet uit te houden,’ antwoordde een dame die naast mij stond
en die ik niet had zien komen.
Dat hardop denken op den openbaren weg moet ik zien af te leeren, want ik heb
wel eens meer menschen doen schrikken. Voor een anoniemen klerk heeft dat weinig
belang, maar voor een man van zaken is het iets anders.
Ik spoedde mij nu naar mijn vriend Van Schoonbeke toe die mij geluk wenschte
met mijn succes en mij aan zijn vrienden opnieuw voorstelde alsof zij mij voor 't
eerst zagen.
- Mijnheer Laarmans, groothandelaar in voedingswaren.’ En daarop schonk hij
de glazen vol.
Waarom had hij ‘voedingswaren’ gezegd in plaats van kaas? Hij scheen dus óók
iets tegen dat artikel te hebben, zoowel als ikzelf.
Wat mij betreft, ik moest mij daar ten spoedigste overheen zetten, want een man
van zaken moet vertrouwd en vergroeid zijn met zijn artikel. Hij moet er mede leven.
Hij moet er in ploeteren. Hij moet er naar ruiken. Dat laatste zou met kaas niet moeilijk
zijn, maar ik bedoel het meer in figuurlijken zin.
Alles wel beschouwd is kaas, behalve dan de lucht, een edel artikel, vind je niet?
Het wordt sedert eeuwen gefabriceerd en 't is een van de eerste bronnen van rijkdom
van de Hollanders, die een broedervolk van ons zijn. Het dient tot voeding van groot
en klein, van jong en oud. Iets dat door den mensch gegeten wordt krijgt daardoor
van
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zelf een zekere adel over zich. Ik geloof dat de Joden hun eetwaren zegenen en moet
een kristenmensch niet bidden voor hij kaas eet?
Dan hadden mijn collega's in meststoffen heel wat meer reden tot klagen. En afval
van visch, ingewanden van zoogdieren, krengen en dergelijke. Die worden toch óók
verhandeld tot zij op de plaats komen waar zij aan 't menschdom hun laatsten dienst
bewijzen.
Onder Van Schoonbeke's geregelde tafelgangers waren verscheidene kooplieden,
al vast twee in granen, want daar hadden zij het al over gehad. Waarom moest kaas
worden achtergesteld bij graan? Ik zou ze dat vooroordeel wel spoedig afheksen.
Wie 't meest verdient is ten slotte de baas, de toekomst ligt voor mij open en ik ben
vast besloten mijn heele ziel in die kaas te leggen.
- Hier is een goed plaatsje, mijnheer Laarmans,’ zei de bezoeker wiens houding
mij altijd het meest had tegengestaan. Niet die met zijn tanden, maar een chique,
kale vent, die goed praatte en geestig kon zijn, zelfs tijdens het ‘journal parlé’ dat
mij zoo de keel uithing.
En meteen maakte hij plaats, zoodat ik ditmaal, voor het eerst, waarlijk in hun
kring zat. Vroeger hield ik altijd een hoek bezet, aan 't eind van de lange tafel, zóó,
dat zij mij niet konden aankijken zonder zich bijna heelemaal om te keeren, want uit
beleefdheid zaten zij schuin, naar den gastheer toegekeerd.
Voor het eerst ook stak ik mijn duimen in mijn vestzakjes en tokkelde met mijn
vingers een marschtempo op mijn buik, als iemand die er het zijne van weet. Van
Schoonbeke had het gezien en lachte welgevallig in mijn richting.
Dat zij hun gesprek direkt op het terrein van zaken doen brachten, bewees dat zij
met mij rekening begonnen te houden.
Ik zei niet veel, maar zei nu toch iets, onder andere: ‘voedingswaren marcheeren
altijd’ en zij gaven mij allemaal gelijk.
Herhaaldelijk werd ik in den loop van het gesprek aan-
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gekeken, als vroeg er een om mijn goedkeuring, die ik telkens direct gaf, door een
meegaand hoofdknikje. Je moet coulant zijn met de menschen, vooral als je koopman
bent. Maar om ze niet te doen denken dat ik slechts goed ben om hun geklets telkens
te beamen, zei ik toch maar eens ‘dat staat te bezien.’ Waarop de kerel in kwestie,
een die anders geen tegenspraak kon uitstaan, zeer inschikkelijk ‘dat spreekt vanzelf’
antwoordde, blij dat hij er zoo was afgekomen.
Toen ik vond dat mijn succes voor één dag voldoende was, zei ik opeens ‘en de
restaurants, heeren? Wat heeft men deze week voor lekkers gegeten?’
Dat was het toppunt. Het heele gezelschap keek mij dankbaar aan, zoo blij waren
zij dat ik ze met een echt koninklijk gebaar den weg naar hun geliefkoosd terrein
had gewezen.
Totnogtoe was ik altijd de laatste weggegaan omdat ik het nooit had aangedurfd
eerst op te staan en zoodoende de harmonie van dat zittend gezelschap te breken.
Als zij allen weg waren had ik bovendien een gelegenheid om mijn hart te luchten
en mij tegenover Van Schoonbeke, onder vier oogen, te verontschuldigen zoowel
voor het weinige dat ik gedaan of gezegd had in den loop van den avond, als voor
alles wat ik had nagelaten te doen of te zeggen.
Maar ditmaal keek ik op mijn horloge, zei luidop ‘verduiveld, kwart over zeven.
Adieu, heeren, en veel plezier hoor,’ huppelde de tafel rond als iemand die het druk
heeft, gaf ze ieder nog een handje en liet ze zitten waar zij goed voor waren.
Van Schoonbeke deed mij uitgeleide, klopte gemoedelijk op mijn rug en zei dat
het prachtig geweest was.
- Je hebt een grooten indruk gemaakt,’ verzekerde hij. ‘En veel succes met je kaas.’
Nu wij alleen in de gang stonden noemde hij kaas eenvoudig kaas. Boven waren
het voedingswaren.
Welnu ja, kaas is kaas. En was ik een ridder, ik voerde drie kazen van keel op veld
van sabel.
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Zesde hoofdstuk
Mijn vrouw kreeg het nieuws niet zoo maar dadelijk voorgeschoteld, maar moest
geduld oefenen tot ik gesoupeerd had. Want van nu af eet ik niet meer, maar dejeuneer,
dineer of soupeer.
Ik heb anders een beste vrouw, die bovendien een voorbeeldige moeder is. Maar
ik vind dat zaken als deze niet tot hare bevoegdheid behooren. Ook moet ik erkennen,
dat ik nu en dan niet weerstaan kan aan de verzoeking haar te sarren tot ik tranen zie.
Die tranen doen mij dan deugd. Ik gebruik haar voor het botvieren van mijn vlagen
van woede over mijn sociale minderwaardigheid. En ik profiteerde van mijn laatste
uren van knechtschap bij de General Marine and Shipbuilding om ze nog eens de
volle laag te geven.
Daarom at ik zwijgend tot zij eindelijk ruw werd, niet tegen mij, maar tegen het
keukengerei. En na een laatste pauze zag ik tranen haar oogen benevelen, waarop
zij naar de keuken trok. Af en toe zoo'n dramatische stemming in huis vind ik iets
heerlijks.
Ik wandelde nu ook de keuken in, als een haan achter een kip, en onder 't zoeken
naar mijn pantoffels zei ik opeens:
- Weet je dat het met die kaas in orde is?’
Ik vind namelijk dat ze dat behoorde te weten.
Zij antwoordde niet, maar begon af te wasschen, muziek makend met vaatwerk
en ijzeren potten, terwijl ik eindelijk, onder 't stoppen van een pijp, verslag uitbracht
over mijn wedervaren in Amsterdam.
Ik maakte het nog mooier dan het geweest was, zeggend dat ik er Hornstra had
laten inloopen met dat kontrakt.
- Lees maar eens, hier is het stuk,’ besloot ik mijn verhaal.
En ik stelde 't haar ter hand, vooruit wetend dat zij dat hoog Nederlandsch slechts
voor de helft zou verstaan en dat al die handelstermen haar voor de oogen zouden
dansen.
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Zij droogde hare handen af, nam het papier in ontvangst en ging er mede in de
huiskamer zitten.
Voor mij, die duizenden brieven bij de General Marine and Shipbuilding getypt
heb, was het heele ding natuurlijk kinderspel. Maar ik bleef met opzet in de keuken
scharrelen, want zij moest nu maar eens aan den lijve voelen dat het stellen van zoo'n
kontrakt toch nog iets heel anders is dan een groote schoonmaak.
- Heb ik dat fijn gelapt?’ vroeg ik na een paar minuten van uit de keuken.
En toen ik geen antwoord kreeg loerde ik de huiskamer in, om te zien of zij op
mijn kontrakt soms niet in slaap was gevallen.
Maar zij sliep niet. Ik zag ze met inspanning lezen, haar neus niet ver van 't papier
en met een wijsvinger volgend om geen regels over te slaan. Nu stond zij ergens stil.
Zóó merkwaardig was het stuk nu toch niet dat zij er zich in verdiepen moest als
in het kontrakt van Versailles. Kaas, vijf percent, drie honderd gulden en daarmee
uit.
Ik stapte op de radio toe, gaf een draai en viel op een Brabançonne. 't Was alsof
het lied te mijner eere gespeeld werd.
- Leg dat nu toch even stil, anders versta ik heelemaal niets meer,’ zei mijn vrouw.
En even daarop vroeg zij waarom ik in het kontrakt had gezet dat ze mij ten allen
tijde ‘aan de deur konden smijten’.
Mijn vrouw is dat zoo gewoon. Die noemt kaas ten minste kaas.
- Hoezoo, aan de deur smijten?’ vroeg ik gepikeerd.
Zij lei haren vinger op artikel negen, dat het laatste was en ik las:
‘Mochten de werkzaamheden van den heer Laarmans, voor rekening van den heer
Hornstra, een einde nemen, hetzij op verlangen van den heer Laarmans zelf, hetzij
op initiatief van den heer Hornstra, dan heeft eerstgenoemde geen aanspraak op
eenigerlei schadevergoeding,
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noch op verdere maandelijksche uitkeeringen, daar deze laatsten niet als een salaris,
maar wel als een voorschot op het eventueele commissieloon, waarmede zij verrekend
zullen worden, bedoeld zijn.’
Verduiveld, dat was niet zoo eenvoudig. En ik begreep nu waarom zij daar zoo
lang bij had stil gestaan.
In Amsterdam, en naderhand in de trein, had ik die bepaling wel gelezen maar in
de juiste beteekenis had ik mij, in mijn geestdrift, niet verdiept.
- Wat beteekent ‘op initiatief van den heer Hornstra?’ vroeg zij nu, steeds maar
met dien vinger op de wond.
Initiatief is een van die woorden die mijn vrouw niet verstaat. Initiatief, constructief
en objectief is voor haar precies hetzelfde. En leg nu maar eens uit wat zoo'n woord
beteekent.
Ik zei dus maar ‘wel, initiatief beteekent initiatief’ en intusschen las ik het artikel
in kwestie woord voor woord nog eens over, zoo van over haren schouder, en ik
moest erkennen dat zij gelijk had. Hornstra had trouwens óók gelijk, want die kon
zich toch niet binden tot in 't jaar twee duizend, indien ik die kaas intusschen niet
kwijt raakte. Toch stond ik beschaamd.
- Initiatief beteekent iets beginnen, Ma,’ riep Jan, zonder uit zijn schoolboeken op
te kijken.
Is het niet ergerlijk dat zoo'n vijftienjarige snotjongen ongevraagd zijn bek durft
open te doen als het over zulke ernstige zaken gaat?
- Je begrijpt toch dat ik niet gedurende onbepaalden tijd zulk een hoog salaris kon
aanvaarden, zonder verplichting de geconsigneerde goederen binnen een normalen
termijn te verkoopen,’ verklaarde ik. ‘Dat zou immoreel zijn.’
Geconsigneerd en immoreel verstaat zij niet, dat weet ik zeker. Overdonderen zal
ik haar.
- Trouwens,’ zei ik, er is niets te vreezen. Indien de verkoop marcheert, dan vraagt
Hornstra niet beter dan dat het zoo mag blijven duren tot in de eeuwigheid. En
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die reciprociteit in 't buiten smijten heeft ook voor mij haren voordeeligen kant, want
je weet nooit of een van Hornstra's konkurrenten hier niet komt aanbellen met nog
veel mooiere voorwaarden, zoodra ze mij op de markt gewaar beginnen te worden.’
Laat die aap van een jongen nu nog maar eens uitleggen wat geconsigneerd,
immoreel en reciprociteit beteekenen.
Mijn vrouw gaf mij 't papier nu terug.
- Natuurlijk is er geen enkele reden waarom het niet zou marcheeren,’ troostte zij.
‘Je moet maar hard werken. Maar toch zou ik voorzichtig zijn. Op de werf zit je
gerust, met een vast salaris.’
Dat noem ik een waarheid als een koe.

Zevende hoofdstuk
De slotsom van ons laatste bedconcilie was dat de kaasonderneming moet doorgezet
worden zonder ontslag te nemen op de werf. Mijn vrouw zegt dat mijn broer, de
dokter, dat in orde maken kan. Die moet zorgen voor een certificaat waardoor ik drie
maanden verlof krijg om uit te rusten en weer op te knappen van een of andere ziekte
die mijn broer wel vinden zal. Zij zelf heeft er dat op bedacht.
Persoonlijk ben ik van meening dat het een halfslachtige oplossing is en dat men
in dergelijke gevallen het een of het ander moet doen.
Wat donder, men maakt de kaascampagne mee of men maakt ze niet mee. En als
je eerst stellingen bouwt waarop je kan terugtrekken, dan kom je ook niet vooruit.
Er op los, zeg ik!
Maar wat kan ik doen? Zij heeft er de kinderen bijgehaald en die geven haar gelijk.
En om nu bij al de beslommeringen van het drukke businessleven, dat mij te wachten
staat, ook nog voortdurend huisoorlog te voeren, daar bedank ik voor.
Ik heb er mijn broer over aangesproken.
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Hij is twaalf jaar ouder dan ik en neemt de plaats in van vader en moeder, sedert die
dood zijn.
Dat verschil van twaalf jaren is niet te overbruggen. Toen ik nog een vlegel was,
toen was hij al een man en de verhouding uit die periode is gebleven. Hij beschermt
mij, berispt mij, moedigt mij aan en geeft mij raad alsof ik nog steeds op de straat
met knikkers speel. Ik moet zeggen dat hij een werkzame en geestdriftige kerel is,
vol moed en plichtsbesef en tevreden met zijn lot. Of hij werkelijk van 's morgens
tot 's avonds zieken bezoekt, weet ik niet. Maar hij vliegt in ieder geval den heelen
dag op zijn fiets de stad door en komt iederen middag bij mij thuis even
binnenstormen. Dreunend marcheert hij de keuken in waar mijn vrouw staat te koken,
licht de deksels op om even te zien en te ruiken, begroet luidruchtig mijn twee
kinderen die dol op hem zijn, vraagt naar onze gezondheid, geeft ons monsters van
medikamenten voor allerlei aandoeningen, drinkt zijn glas uit en stormt weer buiten,
alles in éénen adem.
Het heeft moeite gekost hem naar 't eerste deel van de kaaslegende te doen luisteren,
want hij is ongeduldig, onderbreekt voortdurend en wil alleen maar weten welke
diensten hij in dat alles bewijzen kan.
Toen hij hoorde dat mijn betrekking bij de General Marine and Shipbuilding in 't
gedrang zou kunnen komen, kwam er een strengen trek op zijn open gezicht.
- Dat is een ernstige zaak, kerel, een verduiveld ernstige zaak.’
En opeens liet hij mij in de veranda staan en ging de keuken in.
- Heeft hij wel aanleg voor den handel?’ hoorde ik hem vragen.
- Ja,’ zei mijn vrouw, ‘dat behoort hij toch zelf te weten.’
- Een ernstige zaak,’ herhaalt hij.
- Dat heb ik hem ook gezegd.’
Dat heeft zij ook gezegd. Zij! Zou je ze niet door de ruiten flikkeren?
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En intusschen sta ik daar, als een groote nul.
Ik had maar net de tijd om bij wijze van protest de radio aan 't spelen te brengen,
want daar kwam hij de veranda weer in.
- In jouw plaats zou ik eerst terdege nadenken, beste kerel.’
Ik slaag er eindelijk in hem te vertellen dat ik juist wil trachten een verlof van drie
maanden te krijgen, want zoo ver had hij mij niet laten komen met mijn verhaal, al
had ik viermaal geprobeerd.
Hij heeft mij dan laten kiezen tusschen een reeks geschikte aandoeningen.
Persoonlijk vindt hij zenuwen het beste, omdat ik dan buiten kan komen zonder dat
mijn patroon er iets op aan te merken heeft. En zenuwen schrikt niemand af, zegt
hij. Als ik van longen spreek, en je gaat later terug naar de werf, dan word je geschuwd
als de pest. Hij gelooft vast dat het ontginnen van die kaasmijn voor mij slechts een
aardigheidje is en dat ik later werkelijk terug naar kantoor zal gaan.
En daarop heeft hij mij een certificaat gegeven.
- Je moet het zelf weten, kerel,’ heeft hij nog eens hoofdschuddend gezegd.
Wat een ander mensch ben ik reeds!
Op de werf voel ik mij niet meer thuis en bij het typen van mijn brieven, die over
machine- en scheepsbouw handelen, spoken mij die volvette Edammers voor den
geest, die over enkele dagen afrollen en dus wel spoedig hier zullen zijn. Ik ben bang
in onze bestelbrieven kazen te typen in plaats van slijpsteenen of plaatijzer.
Toch ben ik den eersten dag niet tot bij mijnheer Henri geraakt, omdat ik den moed
niet had, zoodat ik mijn certificaat weder mee naar huis heb genomen. Maar het moet,
want die dreigende kazen jagen mij op als een hond die zwemmen moet, of hij wil
of niet.
Van ochtend ben ik bij Hamer gaan kloppen. Officieel is hij onze hoofdboekhouder,
maar in werkelijkheid een echte duivelstoejager die 't vertrouwen van mijnheer Henri
dubbel en dwars verdient. Eerlijk gezegd, een man met wie men praten kan. Hij gaat
op zijn elleboog liggen,
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brengt de hand aan zijn rechteroor, luistert zonder je aan te kijken en begint dan te
schuddebollen.
Ik heb mijn certificaat getoond en dan raad gevraagd, want ik weet dat hij niets
liever doet dan raad geven. Iederen dag heeft hij zijn zitkwartiertje, als een dokter,
en in al dat geraadpleeg voelt hij een erkenning van zijn meerderheid, die niemand
in twijfel trekt.
Hij heeft het papier omgekeerd, alsof er ooit op de keerzijde van zoo'n certificaat
iets staat, diep nagedacht en dan gezegd dat het slap is op de werf, en dat is waar.
En als zij soms merken dat het drie maanden lang met een mannetje minder
gemarcheerd heeft, dan kon het wel eens gevaarlijk voor mij worden. Ook staat het
betalen van salaris, aan iemand die ziek is, gauw tegen. Maar, zegt hij, als je goed
vindt met ziekenverlof te gaan zonder salaris, dan moet je er met mijnheer Henri niet
eens over spreken, want die zou allicht zeggen dat de General Marine and Shipbuilding
geen ziekenhuis is en nog minder een pensioenkas. Maar onbetaald durft Hamer het
op zich te nemen, zonder er binnen over te reppen.
‘Binnen’ is het privé-kantoor van mijnheer Henri, waar niemand anders komt dan
Hamer en de hoofdingenieur. Als een gewone bediende er ontboden wordt, dan komt
hij terug met een rooden kop. Na een bezoek of drie word je gewoonlijk ontslagen.
- Waarschijnlijk merkt mijnheer Henri niet eens dat U er niet meer bent,’ zegt
Hamer.
Dat is best mogelijk. Want toen Hamer verleden jaar met vacantie was, moest ik,
als oudste correspondent, in zijn plaats naar binnen om de brieven op te nemen. En
toen heb ik gemerkt dat mijnheer Henri niet wist hoe ik heette. Hij noemde mij eerst
Hamer, zeker uit gewoonte, en later heelemaal niet meer.
Ik heb over Hamer's voorstel met mijn vrouw nagedacht en wij zijn van meening
dat het in alle opzichten een patent-oplossing is. En door ze aan te nemen bewijs ik
weer eens dat ik mijn handen niet wil vuilmaken aan onverdiend loon.
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Hamer heeft mijn certificaat opgeborgen om zich te kunnen verantwoorden als het
mijnheer Henri tòch ter oore zou komen en zoo heb ik dan niet eens afscheid van
mijn collega's moeten nemen, want ik word immers terug verwacht? Hamer gelooft
werkelijk dat ik terugkom, als ik tenminste genees. De goeie man begrijpt niet dat
hij er in geloopen is en een werkzaam aandeel heeft in 't opbouwen van mijn fortuin.
Ik heb mij vast voorgenomen dat later goed te maken met een mooi cadeau.
En nu ligt de kaaswereld voor mij open.
WILLEM ELSSCHOT
(Wordt vervolgd)
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Uit Vrees...
Uit vrees mijn eigen stem te hooren,
Droomde ik meer gedichten dan ik schreef.
Later ging hun geluid verloren,
In de trage engten, waarin ik leef.
Gedichten door anderen laten lezen
En zoo voor kort te loor laten gaan
Ze weer te vinden als van een wezen
Uit een vóór mij geweest bestaan:
Zoo keert wat eens is uitgezonden
Vervreemd als nieuw weer tot ons in.
Ik tracht mijn leven te doorgronden.
Dat bloot komt in een enkele zin.
Ik zwijg soms want de vele malen
Dat ik mijn eigen stem versta
Klinkt het als duizenden verhalen
Waartusschen ik verscholen sta.
Maar wie weet vind ik eens het lied
Waarnaar ik altijd uit blijf zien,
Dat tot mij weerkomt, en dat niet
Mijn haat wekt, en dat blijft misschien.

R. VAN AART
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Drijfzand
Ik glimlach zelf om de tegenspraak: aan den eenen kant vind ik het west-europeesche
klimaat, vooral cultureel, voortdurend minder bewoonbaar, en tegelijk betrap ik mij
in den laatsten tijd herhaaldelijk op een toenemend verlangen naar Parijs, het hart
van die west-europeesche cultuur, een doode stad bovendien, waarmee mijn vitaliteit
al voor jaren had afgerekend, nietwaar? Hoe zit dat?
Ik heb er in jaren niet naar getaald opnieuw naar Parijs te gaan; ik was het vergeten,
het beeld van de stad was in mij ondergedompeld, weggeduwd of weggezonken, en
overwoekerd door andere beelden. Waar ligt het dan aan, dat het nu weer
omhoogkomt? - Ik denk dat het samenhangt met het vreemd soort verandering waarin
ik mij bevind. Ik ben sinds eenigen tijd in een toestand geraakt van onvruchtbaarheid,
en in zulke perioden denk ik vaker over mij zelf dan onder het werk. Het is waar,
dat ik sterker leef en denk als ik werk, maar dat denken geldt enkel het werk, en
misschien was deze toestand van verstilling en schijnbare stilstand noodig om mij
zelf te kunnen overzien. Werken houdt mij in een spanning, die zoo zeer, zelfs als
het zeer subjectieve gedichten betreft, op het ding van het vers en op het maken ervan
is gericht, dat ik niet aan mij zelf denk; werken, en lezen, is opiumschuiven, vergeten,
mijzelf ontgaan. Maar langzamerhand, in dien toestand van werkeloosheid, en de
neerslachtigheid die daarmee samenhangt, is de wil weer bovengekomen om mijn
leven te overzien, de krachten waarop ik leef te onderzoeken, mij zelf niet langer te
ontgaan... en ik ben tot de overtuiging gekomen, dat ik geleefd heb op drijfzand.
Strijdend en zingend heb ik mijn angst onderdrukt, en ben ik zwevend gebleven op
het zuigende zand.
Ik geloof niet dat de verandering waarin ik mij bevind mij rechtstreeks naar eenig
dogmatisch houvast zal drijven. Die verzoeking heb ik nog te kort achter den rug.
Maar zij zal mij zeker los of losser maken van verschil-
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lende zekerheden, of wat daarvoor doorgaat, van mijn onmiddellijk verleden. Ik zal
een ontbinding, een verrotting, een omzetting moeten doormaken, waaruit ik als ik
er niet in blijf steken, misschien vernieuwd en gesterkt weer omhoogkom. Ik moet,
langzaam, loskomen van mijn verleden, dat ik ten onrechte met mij zelf vereenzelvigd
heb. Parijs kan daar zeker toe meewerken.
Ik heb destijds enkele malen de stroeve spanningen van mijn hollandsch leven
onderbroken door een kort verblijf in Parijs is om te werken, voortdurend paraat te
hebben niet te werken en niets te doen, om te luieren en te flaneeren; en een enkele
keer ben ik er heen gegaan - in den tijd dat de onvruchtbaarheid mij voor het eerst
begon te kwellen - om het verrukkelijke excuus, dat men niet in Parijs is om te
werken, voortdurend paraat te hebben tegen het verwijt dat ik mij onttrok aan mijn
werk; ik ging naar Parijs om mijn vrees niet te voelen, mijn vrees voor een blank
stuk papier, en ik ging naar Parijs om Parijs, om weer eens werkelijk, zorgeloos en
ontspannen te leven. Ik bedoel het volstrekt niet pathetisch, dat gaan leven weer in
Parijs, ik bedoel het zelfs zeer gedempt. Dat wat men, de cosmopolitische men, het
leven in Parijs pleegt te noemen, verschilt niet veel van hetzelfde leven in Madrid
of Berlijn, maar het andere, echte, stille, voor een ongevoelige onvindbaar verborgen
Parijsche leven, dat is inderdaad alleen te vinden in Parijs, en vrijwel overal in Parijs,
maar men moet er een zenuw voor hebben.
Ik had die zenuw, tot mijn eigen verbazing. Want al had ik mij voor ik ging in
beschrijvingen van Parijs en in de plattegrond van de stad verdiept als een militair
in de kaarten van een vijandelijk terrein - en dat was het in zekeren zin - ik vreesde
dat mijn noordsche natuur er misschien niet zou aarden. Maar ik heb mij nergens
zoo vrijwel onmiddellijk thuis gevoeld. Ik had dat vreemde gevoel op reis erheen al
gehad, en inderdaad, het was onmiddellijk een weerzien. Ik wist er den weg. Ik denk
nog aan dien onvergetelijken avond dat ik voor het eerst op Place St. Michel langs
de trap van de metro omhoogliep.
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Ik had het gevoel alsof ik mijn stroeve nordique natuur had afgegeven aan het
bagage-depot van de Gare du Nord, alsof ik uit de onderwereld, het sousterrain van
mijzelf, opdook in mijn eigen stad. Ik stak het plein over, en slenterde door die
verrukkelijke rue St. André des Arts in de richting van Boulevard St. Germain,
neuriënd...
Verlang ik terug naar Parijs? de begeerte is niet onvermengd. Ik verlang naar de
wijdheid, naar de betooverende sfeer, naar de vreemde tintelende weemoed van de
stad, ik verlang naar de schemerende verrukking der Champs-Elysées tegen avond,
als zij opschemeren naar de ijle ondenkbaar fijne luchtspiegeling van de Arc de
Triomphe, ik verlang naar den slanken veerenden sprong der bruggen over de Seine,
naar de scheepjes op het water en de kinderen tusschen de bloemen van het
Luxembourg... en tegelijk voel ik iets als bedreiging en vrees...
De tweestrijd waarin ik mij bevind kan niet al te lang duren. In zekeren zin heeft
hij reeds mijn heele leven geduurd. Maar pas in den laatsten tijd is hij mij bewust
geworden als het gevecht, dat de tegenwoordige phasen van mijn leven beheerscht
en dat nu beslist moet worden, wil ik niet wegzinken in de poelen van besluiteloosheid
en indifferentie. Het is de strijd tusschen wat ik schematisch de noordelijke en
zuidelijke krachten van mijn natuur noem. Ik heb tot nu toe op de noordelijke krachten
geleefd, en de zuidelijker krachten nauwelijks als krachten beschouwd. Mijn wezen,
dacht ik, was noordsch, mijn natuur donker, hard, steil en weerbarstig - en als ik het
Zuiden bezocht, in mijzelf of aan de Middellandsche Zee, was het slechts een
ontspanning, een kort verpoozen, een wapenstilstand, een rust. Maar langzamerhand
ben ik de ontoereikendheid der noordelijke krachten gaan erkennen, en tegelijk
daarmee namen de zuidelijke elementen in kracht en beteekenis toe. Ik ben gaan
inzien dat een leven dat gebaseerd is op snelheid, steilte, hardheid en weerbaarheid,
niet langer kan duren dan een korten ver-
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blindenden tijd, een weerlicht, een jeugd misschien lang. Maar mijn jeugd is voorbij,
hoe graag ik het zou willen ontkennen, mijn jeugd is voorbij... de krachten waarop
ik geleefd heb zijn verbruikt, ik moet mij regenereeren. Maar tegelijkertijd zijn juist
die elementen die nu afgedaan hebben, niet afgedaan, zij zijn vergroeid met mijzelf,
ik ben één met mijn noordelijke zelf... en toch moet ik dat deel van mijzelf laten
varen, of als dit niet gaat - en het zal waarschijnlijk niet gaan - moet ik het dooden
in mij en uitroeien. Ik moet de krachten waarop ik een jeugd lang geleefd heb, maar
die nu het manworden in mij zullen verstikken, uitsnijden uit mijzelf... en wat
waarborgt mij dat ik levend op wat zich nu aandient als de kracht waarop de naaste
toekomst gevestigd zal zijn, zal leven op een manier, op een plan, dat mij aanstaat
(... als of het er om ging of het mij aanstaat...) Maar in ieder geval: ik dien afscheid
te nemen van mijn vurige, slanke jongelingstijd, die zich dreigt te herhalen, te
versteenen in een krampachtig en steriliseerend refrein. Zich toevertrouwen aan
nieuwe, breede, vruchtbare krachten... het klinkt misschien voor anderen uiterst
aantrekkelijk, het klinkt voor mij als het begin van het einde, en dat is het in zekeren
zin. De afbraak begint... ik ga een dezer dagen naar Parijs... want Parijs beteekent
de volslagen ondergang van dat deel van mijn wezen waarop hier jarenlang mijn
geheele leven gebouwd was; het zal de krachten waarmee ik mijzelf al die tijd
vereenzelvigd heb, onherroepelijk gaan sloopen. Parijs beteekent ditmaal voor mij
een afbraak, een ontreddering, een misschien langzame, misschien snelle, maar in
elk geval grondige ontwrichting. In Parijs staat het steile fort waartoe ik mijzelf
gedisciplineerd heb, op drijfzand.
Parijs zal mij sloopen, het ontdoet mij van alle heftige weerbaarheid, het vermindert
mijn wilskracht, het vernevelt mijn energie. Het breekt de samengebalde hardheid
in mij, het smelt mij, het doet mij vervagen. Het maakt mij loom, doelloos en
werkeloos, stil, peinzend en starend. Het slaakt de scheppende spanningen in mijn
geest, het
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lenigt de stroefheid die mij aandrijft tot werken... Daarom, omdat het mij stuk voor
stuk alles ontnemen zal, waarop ik hier leef, omdat ik van werkzaam, stroef, snel en
verbeten, lui, lenig, traag en ontspannen zal worden - daarom vrees ik Parijs. Ik zal
er mij niet meer kunnen handhaven, ik zal er den langzamen pijnlijken ondergang
ondergaan, die misschien een redding beteekent... misschien, want wie weet binnen
hoe korten tijd ik vrijwel niets meer zal doen dan wat flaneeren en drinken, en
peinzend in de leegte voor mij uit staren van uit mijn hoek aan altijd hetzelfde
café-terras, over een stil Parijsch plein; want hoe luid het verkeer mag donderen over
de straten, voor mij is Parijs een stille, doodstille stad.
Ik schuw het, hoezeer ik het liefheb, maar ik wil het niet meer ontwijken... Ik heb
een paar jaar geleden het voornemen opgevat er nooit meer heen te gaan, maar hoe
kinderachtig is in den grond zoo'n energiek wilsbesluit, hoe bevreesd en armoedig,
en hoe machteloos blijkt het tegen een dieperen trek van het hart, dat ontbonden wil
worden. Ik heb behalve vrees nog een vage wanhopige hoop, dat ik wanneer ik
eenmaal den moed zal vinden mij los te laten en vermoeid en weemoedig te worden,
eenzaam en werkeloos in Parijs, eens op een morgen ontwaken zal en mij geworteld
zal voelen in een bodem, die dieper ligt dan wat mij nu de onderste lagen lijken van
mijn natuur, en bezield met een gloednieuwe kracht... Geworteld, het is een vreemde
hoop voor een zwevende, een nog niet ontredderde, maar het is mijn eenige hoop...
Maar nu moet ik gaan, en mij zelf laten zinken in dat bodemloos aandoend
sousterrain van mijzelf en Europa, want mijn jeugd is verbruikt. Ik moet, vrees ik,
tot in den grond veranderen, of langzaam in Parijs en met Parijs wegsterven. Al het
andere is vluchten en uitstel.
H. MARSMAN
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Eine neue Kritik über Prust
Er bestaan kritieken en recensies, die, zonder aperte onjuistheden te bevatten, toch
bij het lezen voortdurend onzen wrevel opwekken door hun onbeduidendheid en
overbodigheid. Alle opmerkingen in zulke artikelen zijn, wat men gewoonlijk noemt,
‘er naast’, niet scherp genoeg, of niet ruim genoeg, of te ruim, te vaag. Onbegaafde
beroepsrecensenten schrijven ze bij honderden, en zij laten geen gelegenheid
voorbijgaan. Bijzonder onaangenaam wordt het verschijnsel, wanneer deze
essayistische middelmatigheid zich demonstreert (vaak met het noodige
‘ressentiment’) tegenover een groote figuur. Men weet b.v., dat een schrijver als
Marcel Proust tien jaar lang dood is, en dit posthuum-biografische feit wordt
overmijdelijk de aanleiding tot rechtzettingen, minutieuze wegingen en
over-wegingen, en nog veel meer. Zoo ontdekt eenigen tijd geleden in het Berliner
Tageblatt de heer J. Andurski-Schubert een langademigheid en gebrek aan constructie
in de romans van Proust (alsof deze gebreken bij hem meer op den voorgrond treden
dan bij Stendhal of Dostoïewsky, alsof verder zoo'n uitspraak eenige waarde bezit,
wanneer niet door een positieve bepaling nader omschreven wordt wat men met
‘langademigheid’ bedoelt in dit bijzondere geval, - alsof eindelijk dergelijke
kenmerken ooit anders dan relatief zijn: met betrekking tot den inhoud en den lezer;
ik citeer hierbij Proust zelf: On recommandait de ne pas fatiguer l'attention de
l'auditeur, comme si nous ne disposions pas d'attentions différentes dont il dépend
précisément de l'artiste d'éveiller les plus hautes); hij deelt dan mee, dat Proust van
slechte muziek hield, (? is dit b.v. op te maken uit de prachtige analyses door Proust
van de sonate en het septuor van Vinteuil? Zoo niet, wat doet het er dan toe?), dat
hij in geestdrift geraakte door onbegrijpelijke gedichten, (hiermee is waarschijnlijk
Mallarmé bedoeld. Al weer zoo'n stompzinnig-absolutistische bewering!
Onbegrijpelijke gedichten! Alsof elk goed gedicht voor een zekere mentaliteit niet
‘onbegrijpelijk’ wordt!)
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en, tenslotte, dat hij geen groote, origineele denker, geen schepper eener nieuwe
aesthetica, geen ontdekker van nieuwe waarheden is geweest, alleen een schitterende,
eenige schrijver. Excusez du peu! Men kan nog iets verder gaan, en letterlijk alle
geestelijke categorieën aan iemand ontzeggen, wat blijft er dan over? Mag men van
het schitterend-schrijver-zijn die andere eigenschappen isoleeren? Wie ontkent, dat
een intellectualist als Proust een groot denker was, in diens mond is het alleen nog
maar een phrase, te spreken van een schitterend schrijverschap!
Tot nog toe volgden wij den heer met den heterogenen naam waar hij volmaakt
negatieve opmerkingen debiteert, nietszeggend, maar niet aantoonbaar onjuist. Dit
is dan ook de kracht van dergelijke ‘critici’. Op een andere plaats geeft hij zich echter
meer bloot. Met het doel, ook nog Proust's psychologie verdacht te maken, noemt
hij diens methode ontleend aan Bergson en Freud! Freud is een bekende panacee
van deze heeren. Wat Bergson betreft: Proust werd ongetwijfeld door hem beïnvloed,
maar heeft dezen invloed geheel oorspronkelijk verwerkt, wat b.v. blijkt aangaande
de beide vormen der ‘mémoire’ (in het Nederlandsch aangegeven door ‘geheugen’
en ‘herinnering’), die hij op een van Bergson afwijkende wijze tegenover elkaar stelt,
doordat hij meer den nadruk legt op het ontbreken van den wil bij het affectieve
geheugen (onze ‘herinnering’, de ‘mémoire brute’ van Bergson). Verder wordt bij
hem de tegenstelling zooveel duidelijker en levender, omdat hij als voorbeeld hetzelfde
object kiest: met zijn jeugdherinneringen kan hij alleen in contact komen door middel
van het affectieve geheugen, niet door middel van het intellectueele (de ‘mémoire
organisée’). Verder ontleende Proust natuurlijk veel van zijn opvattingen over tijd
en duur aan Bergson.
Maar dit alles heeft toch uitsluitend betrekking op de algemeene psychologie resp.
de philosophie van Bergson! De karakterpsychologische methode van Proust, op
concrete personen of de concrete eigen ziel gericht (en lang niet op deze laatste alleen,
zooals schr. doet voorkomen),
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heeft niets met die van Bergson te maken, om de simpele reden, dat deze nergens
een psychologische methode uitwerkt of gebruikt, doch haar alleen noemt: als de
methode der intuïtie, een begrip bovendien, zoo veelomvattend, ook in zoo ruime
mate reeds vóór Bergson gangbaar, dat men toch zeker niet van ‘invloed’ kan spreken,
als iemand die intuïtie (niet als theoretisch begrip, maar als functie) toepast, (wat bij
Proust ook nog maar zeer betrekkelijk het geval is: de rationeele instelling staat bij
hem, zijns ondanks misschien, vooraan). Het is alsof men een sportsman zou
verwijten, ‘beïnvloed’ te zijn door een physioloog, die een populair boek over de
spierwerking heeft geschreven!
Over Freud lezen we: Proust verbond het in de mode zijnde intuïtisme van Bergson
met het indertijd in de lucht zwevende Freudisme en hij vijlde dat af tot een
wonderbaar scherp werktuig van zijn het Ik ontblootende navorsching, (een kostelijk
stijlbloempje, dit afvijlen van iets dat in de lucht zweeft!)
Het kan echter wel als zeker aangenomen worden, dat Proust Freud nooit gekend
heeft! Ernest Seillière twijfelt hier niet aan. Vóór 1914, toen Proust's ‘methode’ toch
al geheel gevormd was, zweefde Freud ook niet in de lucht, althans in Frankrijk niet.
Afgezien hiervan bestaat er bovendien een principiëele onvereenigbaarheid tusschen
Proust en Freud, die schr.'s bewering al grotesker doet worden. Zij hebben gemeen
een zekere instelling op het onbewuste (maar Freud gaat hierbij veel verder), en de
methode der introspectie, maar dit is ook alles. En dan het verschil in levenshouding,
in ‘toon’, in diapason! Proust is, voorzoover hij ‘wetenschappelijk’ wordt, typisch
platonisch: de schoonheid is minstens even belangrijk als de waarheid; de kunstenaar
schept de wereld; de eeuwige ideeën worden in een flits aanschouwd op momenten
van begenadiging. Het nuchterder ‘aristotelisme’ van Freud daarentegen vat de
schoonheid op als een residu, dat niet meer als ‘autisme’ weggeanalyseerd kan
worden. Proust is kunstenaar met wetenschappelijken inslag; Freud man
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der wetenschap, wiens methode door sommige van zijn schrijvende volgelingen niet
in de laatste plaats daarop werd gericht, alle kunstscheppen overbodig te maken, tot
‘infantiliteit’ terug te brengen, en bekende kunstenaars zoo snel mogelijk te voorzien
van een der vier of vijf complexen-zwembroekjes: de onanist Kleist, de homosexueel
Michel Angelo, e.t.q.
Men hoeft echter geen vak-Freudiaan te zijn, om dergelijke figuren bij voorkeur
met den domper te behandelen, psychanalytisch of anderszins. Dit bewijst de heer
Andurski-Schubert in voldoende mate. Voor hen, die zich indertijd met mij aan zijn
onschrander en zoetsappig artikel geërgerd hebben, doe ik tenslotte de veronderstelling
aan de hand, dat het hier bij nader inzien toch niet om Proust gaat, maar meer om
een zekeren Duitschen romancier Marzell Prust, in Nederland weinig bekend nog,
een groote, doch vrij onzelfstandige geest, desondanks de evenknie bijna van den
auteur van Christian Wahnschaffe (voor het publiek omgewerkte uitgave) en den
befaamden mémoirenschrijver Ludwig; beïnvloed door Schelling 1), Freud en den
Berlijnschen sexoloog Magnus Hirschfeld.
S. VESTDIJK

1) Dit is geen grap: Bergson immers is volgens de Duitschers ‘Der Plagiant Schellings.’
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Panopticum
Met het Oog op de Eeuwigheid
Men viert Aurélien Scholl. In zijn tijd was hij de geliefdste Parijsche journalist. Zijn
tijd was de tijd van de ‘Corsaire’, de ‘Nain Jaune’ en de oude ‘Figaro’ van
Villemessant. Hij symboliseerde in zijn persoonlijkheid voor heel Europa de Fransche
geest en de Fransche zwier.
Er zullen gelegenheidsartikelen verschijnen, er zullen redevoeringen gehouden
worden, maar noch de schrijvers, noch de sprekers zullen de werken van Aurélien
Scholl zaliger lezen of herlezen, want ze zijn onleesbaar geworden. Wat zestig jaar
geleden als geraffineerde geestigheid genoten werd, is nù menschonteerend bête. En
de bladzijden welke vroeger een augurenglimlach om duizend monden deden spelen,
geven ons nu den indruk van een soort al te ingewikkelde handelsreizigerssubtiliteit.
Het is niet mogelijk om zich een grooter tegenstelling te denken, dan die tusschen
wat onze lieve grootouders van Scholl dachten en wat wij van hem denken moeten.
Dit verschijnsel heeft mij veel geleerd. Ten eerste dat er niets zoo snel en zoo definitief
veroudert als wat men ‘geest’ noemt, terwijl de geest er niets mee van doen heeft.
Alle woordenspellen, welke niet op eenigerlei wijze in verband staan met een
dwingende noodzaak des harten worden vóór men het vermoedt onbegrijpelijk. Ten
tweede, dat men zich niet door het aplomb van eenige schijnwijzen moet laten
overdonderen en gaan gelooven, dat men ‘van zijn tijd’ moet zijn. Wie van zijn tijd
is, vergaat het als Scholl, die een gansch tijdperk verpersoonlijkt: hij sterft mèt zijn
tijd. Heeren en dames die zich zelf verwarmen willen met de illusie van hun
voortbestaan, moeten in elk geval zorgen, dat zij zich zoo veel als het maar eenigszins
mogelijk is losmaken van de leuzen en de manieren van hun dagen. Ten derde, dat
het zeer verstandig is om zich heelemaal geen illusies te maken. Over niets en
niemand. Er bestaat geen enkele maatstaf, geen enkele regel, geen enkele hoop.
Chronos is de Groote Eigenwijze. Wie aan de toekomst denkt bederft het heden. Wie
al schrijvende alléén maar zijn plezier zoekt of zijn kleine baat, raakt òf in de
vergetelheid als Scholl, òf wordt onsterfelijk als Diderot, die niet eens de moeite nam
om zijn beste werken te laten drukken! Wat òns lot zal zijn weten wij niet en zullen
wij dank zij de barmhartigheid des doods nooit weten.
Het eenige waar het dus op aankomt is dit: dat wij er ons bij ons leven geen zorgen
over maken, dat hierbeneden dit probleem voor ons eenvoudig niet bestáát. Dit dient
slechts om aan mijn mede-Schollen moed te geven en de opgewektheid voort te
werken zonder het oog op de eeuwigheid.
GR.
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Psychologie van de Caricatuur
Rotterdam, 20 Juli 1933. Vandaag bewonderde ik in de toonzaal van A. Donker (den
fotograaf) een verzameling caricaturen van de hand van Stefan Stróbl. Het waren
grootendeels min of meer bekende Rotterdammers, die hier openlijk waren gehangen
met dikke neuzen, gedegenereerde tanden, ontzaglijke haren en verdwenen kinnen;
ik moet zeggen, dat de heer Stróbl hatelijk is, als hij ze teekent. Dr. J.F. Otten zag
men hier zonder de zonde van zijn bed en wereld als een heel kleine, bedroefde baby,
den auteur van den Sovjet-bijbel mr. J. Huyts als een pruik-op-wieltjes, en den
grootsten Rotterdamschen schilder H.P. Bieling zag men heelemaal niet, want hij
was niet geteekend. En ik vroeg mij af: mag dat nu maar zoo? Heeft tegen zulke
schandelijke subjectieve polemiek van een onbekend caricaturist dan niemand in
deze degelijke plaats bezwaar? Waarom mag Stefan Stróbl insinueeren (met crayon),
dat de groote Rotterdammers veel minder groot zijn dan zij zich voordoen, terwijl
hij er zelfs niet voor terugdeinst, hen persoonlijk te beleedigen, door (alweer: met
crayon) kwaad te spreken van hun koeienblik, hun drankneus of hun geitenprofiel?
Stel u voor, dat ik, niet met crayon, maar met mijn vulpen, de methode-Stróbl ging
toepassen op een bekend dichter hier te lande en hem openlijk ging verwijten, dat
hij te kaal en te stralend en te gevuld was! Men zou de eerwaardige objectieve critiek
hooren!
M.a.w.: wat Stefan Stróbl ongestraft doen mag, is mij verboden, omdat ik schrijf.
Het directe, overtuigende argument van den teekenaar wordt mij eenvoudig afhandig
gemaakt op grond van mijn aanleg tot abstracte redeneering. Was ik gewoonweg
Stróbl in mijn critieken, ik had geen leven meer en, wat erger is, iedereen zou zich,
geërgerd over mijn foxterrierstoon, van mij afwenden. Het teekenen van caricaturen
heet nl. in de literatuur schelden; het verschil is alleen, dat mr. Huyts zich met pleizier
door Stróbl laat uitschelden en zich bovendien nog gevleid voelt, omdat hij ‘genomen’
wordt, terwijl hij dat van mij niet accepteeren zou en ‘objectieve’ critiek verwachten
op zijn compilatie. Moraal: polemische temperamenten moeten tot iederen prijs
teekenen leeren.
Een paar uur later vond ik op het Leeskabinet een boekje met foto's van arische
leiders uit het Derde Rijk. Het waren voor mijn oog hannekemaaiers, gigolo's,
gewatteerde boksers en tooneelspelers; maar de bijgevoegde ‘rassen-psychologische’
verklarende tekst beweerde, dat het zonder uitzondering ‘nordische’ helden waren.
Bij een gouwleider, een slager met een gedegenereerden puntschedel, stond wel is
waar, dat in die punt 's mans ‘Gottesgefühle’ verscholen zat, maar ik kon alleen maar
hardop in mijn eentje lachen, lachen en nog eens lachen. Toen was ik wéér een
ervaring rijker; ik wist, dat men er als polemist onder de huidige omstandigheden
soms al genoeg aan heeft om fotograaf te worden.
M.T.B.

Forum. Jaargang 2

625
o

[Tweede jaargang, N . 9]
Tr o u w e n
I
Bij den brouwer Steenackers hebben ze lange jaren een meid gehad, een Karlien.
Die Karlien was van af haar vijfde jaar in 't Godshuis groot gebracht. Toen ze er
zeventien werd ging ze de Eerweerdige Moeder spreken en de Eerweerdige Moeder
schreef naar 't noviciaat van haar moederhuis, dat ons pleegkind Caroline op haren
verjaardag het vurig verlangen komt uit te drukken in het klooster te treden en zich
geheel aan onzen hemelschen Bruidegom toe te wijden. Maar in dat noviciaat viel
het Karlien allemaal tegen en veertien dagen vóór de eerste geloften kwam ze wel
geen ander verlangen uit te drukken, maar ze muisde er stillekens uit. Ze kwam als
meid terecht bij madam van den brouwer Steenackers, waar ze vroeger altijd de
pakskens met oude kleeren en de oude kousen van meneer voor den hovenier had
gehaald, en daar heeft ze twintig jaar gediend. Twintig jaar haalde ze de specerijen
en wat ze verder in de keuken noodig had, tegenover het brouwershuis ‘In de
koffieboon’. - Vier dagen per jaar zag ze daar Toon.
Toon was de jongste broer van de bazin. Toon was als kerel van nog geen achttien
jaar, met een witheer, die de gedurige aanbidding gepreekt had, mee naar de abdij
getrokken om daar broeder te worden. Het eerste dat er hem tegenviel was dat de
broeders in 't grijs waren, veel gemeyner dan het wit van de paters. Zoo viel hem 't
een na 't ander tegen, misschien is hij zelf ook tegengevallen. Er moet in alle geval
iets aan gehaperd hebben want in plaats van broeder werd Toon knecht. In Toon zat
vooruitstrevendheid en ideaal, hij bracht het op drie jaar tijds tot hulpportier en toen
was de eerste portier vriendelijk genoeg om te profiteeren van de eenige occasie die
hij in zijn vak had om te verongelukken. Hij stond boven op een dubbel leerken om
te doen alsof hij een schilderijlijst afstofte, toen de eene helft uitschoof en uit de
haken sprong. Wie
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jong genoeg is kan daar nog bijtijds afspringen; voor anderen wordt zoo iets
gewoonlijk twee verstuikte polsen, maar deze portier moet aan Toon gedacht hebben.
Terwijl zijn leerken viel liet hij zich door het andere onder de knieën scheppen zoodat
hij met zijn gezicht langs de twee onderste sporten schroefde en met zijnen blooten
kop stuikte hij op een fermen witmarmeren plavei van 40 op 40. De abdij was
bijzonder chic voor hem: in 't gasthuis van Diest lag hij in kamers eerste klas en Toon
werd portier.
Voor een abdijportier die vooruitstrevend is, oppassend en beleefd, is er carrière
te maken. Er komt daar groot geestelijk volk, dekens, kanunniken, vicarissen, zelfs
bisschoppen, allemaal reclaam voor een portier. Ze zien dat ge jong zijt, goed
presenteert, rap en toch kalm, vriendelijk en toch eerbiedig. Komt er dan eens een
plaats open in 't bisschoppelijk paleis, dan denken ze daar aan u. En zoo dacht zijne
Eminentie van Mechelen eens aan Toon en benoemde hem. Toon verhuisde, benijd
en bewonderd door al de broeders en knechten van de abdij, naar het
aartsbisschoppelijk paleis. Daar had hij eigenlijk geen vacantie, maar hij kwam toch
eens per jaar voor een dag of vier bij zijn zuster, om bij haar wat te drentelen in den
winkel. - Vier dagen per jaar zag hij daar Karlien, stond op schoone sloefen, van
binnen gevoederd met konijnenvel, had een vest aan met roode en witte streepkens,
liet zijn handen gevouwen op zijnen onderbuik hangen en vertelde aan Karlien en
andere koopers dat ze dáár een nieuwe kerk gingen bouwen, ginder een pastoor
inhalen en dat zijne Eminentie nooit zou uitgegaan zijn zonder hem eerst te vragen:
Antoine, wat weer zal 't vandaag worden, peisde?
Ah zoo, Toon, zoo zoo, dan zegt de bisschop zoogezegd Antoine tegen u? - Ja,
zijne Eminentie zegt altijd Antoine. En de vicarissen en de kanunniken ook.
Nu kwam ‘In de koffieboon’ te koop. De kruidenier zelf was als jonkman altijd
behangersgast geweest en sedert zijnen trouw had hij den stiel voortgezet, eerst om
zoo maar wat bij te verdienen en van langsom serieuzer als vol beroep gemeend.
Voor twee behangers was er geen plaats
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in het dorp. Dus werkte de gast zijn vroegeren patroon er onderdoor, - nog wel zoo
radicaal dat die zijn schoonen winkel moest te koop stellen. Zijn vroegere gast kocht
hem en hijzelf trok met zijn gezin naar de stad. Daar waait alles bijeen wat op den
buiten te los of te licht is.
Nu vertelde Toon's zuster in den winkel dat ze Antoine gevraagd had of hij van
plan was heel zijn leven bij den bisschop te blijven. Karlien bloosde. Het was wel
bij den bisschop, maar het was toch ook maar knecht. Hij was wel ver in de veertig
maar bij een man komt er de ouderdom niet op aan om te trouwen en Karlien bloosde
nog rooder. In dezen winkel zou Toon zijn eigen meester zijn en genoeg te boven
steken voor een zorgeloozen ouden dag. Zei ze!
Toon kwam er cito op af en hij moet ongetwijfeld wel al iets meer geweten hebben,
daar hij bots recht de straat over stak naar Steenackers. Op eenen enkelen avond was
het beklonken en waarom dat lang verkeeren, drie maanden later trouwde hij met
Karlien. Dat was den 22 Maart en reken maar uit op oudejaarsnacht lag Karlien in 't
kinderbed van Riksken. Sapperdeboeren, ge hebt u gespoeid Toon, zeiden ze in den
winkel, ge hadt zeker schrik van na 't sezoen te visschen? Toon zei ernstig ja. Want
het was niet gezegd dat ons Heer hun dat geluk nog gaf, Karlien was haren besten
tijd door, verstade. Royaal van geluk legde hij een klein paksken kinderkenssuiker
boven op het half pond koffie of vermicel.
Ge kunt al niet veel katholieker geboren worden, dan van een pleegkind van de
zusterkens van 't gasthuis en den knecht van den aartsbisschop van Mechelen, primaat
van België. En toch was er met dat Riksken niets aan te vangen.
Toon deed den winkel omdat hij gaarne met de menschen klapte en daarbij kon
Karlien dan nog iets bijverdienen met 's namiddags de Steenackers te gaan helpen
aan afwasch en kuisch. Dan nam ze het kind mee omdat ze er Toon niet voor
betrouwde. Madam, meneer en zijn zusters, twee oude juffrouwen hielpen haar met
hun vieren om het te bederven, er naar toe te springen als het een
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schreeuwke liet en het zooveel speelgoed te geven dat het alles dadelijk beu was. En
als Karlien naar huis moest voor het avondeten, zeiden ze van het kind maar hier te
laten, we brengen het seffens. Toon deed hem veel danke Jeezeken zeggen en
kruiskens maken; bijtijds een degelijke klets op zijn billekens zou veel beter geweest
zijn, maar dat heeft hij geen twee keeren gewaagd. Karlien vloog hem aan. Pas op
voor moeders die nog juist hun eerste kind krijgen als 't bijna te laat is voor het laatste.
Ze hangen er aan, wilddiersch en kindsch. Hun angst dat ze 't zullen verliezen is een
bezetenheid. Karlien kon het hare uren lang idioot zitten aflikken en andere keeren
zat ze als verlegen met haar moederschap.
Ze was zoo gewoon aan de zuivere maagdelijkheid, ze had als congreganiste zoo
dikwijls geschampt op het bloot loopen van de meisjes, dat ze nu haar borst niet goed
dierf voor den dag halen. Nogal wel dat Toon, als oude knecht van zijne Eminentie,
zijn plicht begreep: hij zette zich met zijnen rug naar haar om de gazet te lezen.
Van toen hij goed loopen kon was Rikske meer te Steenackers dan thuis. Op den
hoop toe kreeg hij 't een na 't ander de mazelen, dikoor, roode koorts en andere
kinderziekten en toen hij die serie door was, waren ze te Steenackers zot van hem
als van hun eigen kind en was het hoog tijd dat hij naar school ging. Wat kreeg de
mère een bedorven keutelken in de klas. Ze mocht er natuurlijk niet aan of omtrent
komen of nog denzelfden dag stond Karlien daar, soms de twee oude kneuten zelf.
En dan moest het Ursulinneken hooren dat het toch zoo'n verstandig kind was, mère.
Was het soms eens lastig dan kwam dat van slapte. Of van zijn maagsken. Of het
was van 't een of 't ander nog niet goed genezen. Of het had volgens de kneuten weer
rooi koolen gegeten, dan kan het met zichzelve geenen weg en Karlien wil maar niet
verstaan dat zoo'n zware legumen geen eten zijn voor dat kind. En het kan somtijds
toch zoo vriendelijk zijn, dat Henriken, als het maar met zachtheid behandeld wordt,
mère, verstade, met zachtheid.
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In de jongensschool ging het met Riksken idem, maar hij had daar een jongen
hulponderwijzer, nog vol princiepen, die niet toegaf en voor de opvoedkunde ruzie
maakte tegen 't is eender wie. Hij werd er voor getreiterd door den hoofdonderwijzer,
die alle zondagen met den brouwer kaartte en vanwege den brouwer zelf kostte het
hem bijna zijn plaats. Maar over zoo iets schreef hij dan een kort artikeltje ‘Theorie
en praktijk’, geteekend: ‘een onderwijzer’ en al de lezers gaven hem zeker gelijk,
maar wat dan nog? De praktijk zal hem wel klein krijgen en voor Rikske was het
nog het ergste niet dat hij bij de prijsuitdeeling de laatste was, maar dat hij den steun
van de Steenackers gekregen had tegen den meester.
De volgende jaren ondervond hij bij den hoofdonderwijzer dat ge ook niet moet
leeren: omwille van Steenackers was hij in die klas altijd bij de vijf eersten. Voor de
rest haantje de voorste in alle kattekwaad en altijd maar half gestraft. Hij smeet den
meester eens een marbol op zijnen kop, terwijl de man aan 't bord stond. Daar was
anders altijd een rammeling aan vast, nu zei de meester: buiten! Het was schoon
weer, in 't portaal achter de deur kont ge de binnenvliegende musschen pakken, dus
riskeerde er een Vertommen ook een marbol aan, als ge dan toch maar buitenvloogt.
Maar wat had die misrekend! Ten eerste draaide de meester zich juist om en zag hem
smijten, ten tweede zat hij op de laatste bank zonder leuning en kon niet wegkruipen
voor de lat.
De Steenackers namen altijd maar meer recht op Riksken, zoodat hij zijn Eerste
Communiefeest bij hen vierde. Toon en Karlien hadden lang genoeg gediend om dat
te dulden, ze waren er zelfs blij mee en fier. Laat hij zich daar maar innestelen dachten
ze, ge kunt nooit weten waar dat later goed voor is, ze hebben geen kinderen.
Eens was Toon toch het bloed naar den kop geschoten, toen hij den deugniet had
willen onder handen nemen en die naar Steenackers was gevlucht. Madam had hem
gezegd naar huis te gaan, hij was nu te kwaad, in colère mag men niet straffen. En
zij zouden hem 't zijne wel geven.
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Was het sapperdeboeren zijn kind of niet? Maar hij was zoo gewoon van zijn handen
te vouwen en een beetje voorover te buigen: goed meneer de prior, goed Eminentie,
goed madam, dat zijn kwaad bloed wegtrok. Hij glimlachte zelfs om te toonen dat
zijn colère al over was, dat hij zijn wereld kende, dat hij niet voor niets negen en
twintig jaar lang geen wil had gehad.
Na het feest kwam de brouwer reizekens bij Toon in de keuken: we zullen hem
nu eens in 't college steken. Hij vroeg nog niet eens of Toon dat betalen kon, hij
betaalde dat zelf. En Toon had toch negen en twintig jaar lang pree gespaard en half
frankskens in zijn hand laten duwen. Toon had een en dertig jaar lang in de boekskens
van Averbode de vertelselkens gelezen van de vrome moeder die op het zolderkamerke
nacht en dag naait voor 't studiegeld van haar aspirant-priesterken. En van den vader
die zijn handen voor idem hetzelfde kapot werkt en dan na de eerste H. Mis, die
ruwe, verweerde pooten, zal ik maar zeggen, in de blanke gewijde priesterhanden
van zijn zoon mag leggen. O, welk een onuitsprekelijk geluk smaakt thans deze
eenvoudige man. O, welk een verheven voorbeeld voor u, christelijke ouders!

II
Den eersten trimester had hij al een slechte kaart, den tweeden wou hij niet verklappen
wie in de studiezaal een stinkbom gesmeten had en hij kreeg twee dagen parloir, den
derden vloog hij bijna buiten om een flesch wijn gestolen en in het gemak
leeggedronken te hebben. Hij was zoo zat als een matroos en wou absoluut den
subregent ‘de hand drukken’. Meneer, gij vervult eenen droeven plicht. Den eersten
trimester van 't tweede jaar werd hij 's nachts gepakt, terwijl hij recht stond op zijn
bed en de rot geworden appelsienen uit zijn koffer over de schutsels in de andere
cellen smeet. De surveillant trok hem met zijn haar door de slaapzaal, tot voor de
voeten van den directeur. Hier kenden ze geen Steenackers, hier ging het van bui-
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gen of barsten. Rikske begon dien surveillant zoo nijdig te haten dat hij droomde
van hem omver te schieten. Op wandeling mikte hij wel eens een scherf naar zijn
kruin, maar het duurde tot den tweeden trimester eer hij zijn wraak kon uitwerken.
Hij was op zekeren noen met een keelpijntje van niets in zijn bed gekropen en 's
nachts veinsde hij ijlkoorts. Hij begon leelijke schreeuwen te laten, met zijn vuist
tegen 't schutsel te bonken en toen de surveillant kwam aangeloopen snakte hij naar
adem alsof hij de krop had, draaide wild en afgrijselijk met zijn oogen, maar loerde
ondertusschen toch goed genoeg om den surveillant een bloedneus te slaan, puur uit
ijlkoorts. Die meende eerst dat Riksken in de crisis ging blijven en trachtte hem te
overmeesteren. Maar de ijlkoorts ging van een bloedneus niet over, er moest minstens
nog een blauw oog bij. Toen kreeg de surveillant in de gaten dat de linker arm bij
lange zooveel koorts niet had; de kroplijder zocht maar den rechtschen vrij te maken,
omdat hij alleen met dien goede peezen kon geven. Hola, als het zoo'n koorts was
had de surveillant poeierkens bij. Hij diende die toe van weerskanten op Rikske's
kaken en met het dozijn ineens. Ge moet al een heel kwade krop hebben om daar
niet cito van te beteren. Rikske begreep dat alles mislukt was, maar hij had
tegenwoordigheid van geest. Hij ging stil liggen, werd mystiek, sprak naar asem
snakkend van het heilig Hart van Jezus, wees met bevenden vinger naar de sterrekens
die hij werkelijk zag en reutelde: daar, engelen, ja, meegaan, kom! Hij zonk uitgeput
in 't fluwijn. De surveillant liet hem alleen met het heilig Hart en de engelen en ging
liever eens zien of er nog licht was op de kamer van den directeur. Er was nog licht.
Zoodat nog dien nacht de brief voor den heer Antoon van Oepstal geschreven werd.
Wij achten het raadzaam uwen zoon Hendrik zijne studies onmiddellijk te doen
staken en hem naar huis te doen terugkeeren.
Zooveel kan een ouder lijden. Het was een harde slag voor Toon, die zoolang
gediend had tot tevredenheid van zijn meesters. Hij overviel zijnen rekel in de keuken,
maar

Forum. Jaargang 2

632
die schoot langs hem heen en door den winkel de straat op naar Steenackers. Nooit
meer wou hij naar huis, zeide hij. Dus moesten ze hem daar straffen. Ze sloten hem
op in een kamer. De twee oude kneuten jammerden beneden dat het jongsken de
roode linken van Toon's vingeren nog op zijn wangen had en hij hoorde dat door het
sleutelgat. Natuurlijk moet hij gestraft worden maar heel de geschiedenis in 't college
komt hieruit voort dat ze den jongen niet met zachtheid hebben aangepakt; daarbij
over dat college klagen ze overal, slechte geest. Ze gingen in den duik naar de kamer,
met chocolade en een verfdoos, ze deden een sermoon waar ze zelf van weenden en
om maar gauw die doos te krijgen was Riksken ook seffens zoo gepakt en vermurwd
dat hij alles beloofde en de verfdoos kreeg. En dan gingen ze Karlien halen en lieten
haar met hem alleen, gelijk de H. Monica met Augustinus, die immers ook begonnen
was als kapoen. Karlien weende zeker zoo hard als de H. Monica om haren zoon te
bekeeren. Ze sprak gelijk de moeder van den H. Lodewijk in de boekskens van
Averbode, en ze meende het half, dat een moeder Ons Heer zou vragen haar eenig
kind liever weg te halen dan hem op den slechten weg te laten komen. En vader en
moeder hebben zoo gedroomd, mijn kind, hem eenmaal priester te zien worden.
Rikske beloofde weer van alles en dreef zoo een wig tusschen zijn moeder's hart en
het halsstarrig en onbuigzaam verdriet van zijn vader. Ze vroeg hem: als ge 't nu eens
met zachtheid probeerde? Maar Toon zweeg koppig. Toon schaamde zich in zijn
gemoed voor zijne Eminentie den Aartsbisschop en voor de vicarissen, omdat hij
zoo iets op de wereld had gebracht.
En hij bleef stom den koperen asschebakknop van de keukenstoof bezien, toen de
brouwer weer op den hoek van de keukentafel kwam zitten. We gaan hem in een
ander college steken. Steek hem waar ge wilt, Toon heeft verdriet.
Hij ware een excellente vader voor den heiligen Johannes Berchmans geweest,
maar vader geworden toen hij al grootvader had moeten zijn, had hij de kracht niet
meer
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om hier de vele kinderduivelkens uit te drijven. En vooral niet om zijn gezag te
handhaven tegen de kwezels, die den toekomstigen priester al van in zijn wieg hadden
vereerd.
Den eersten trimester ging alles goed, in de vacantie werd Rikske nog meer
bedorven en in de watte gelegd, alleen omdat hij niets misdaan had. Den tweeden
trimester ging het nog beter, maar den derden ontdekte men dat hij aan het hoofd
stond van een bende van zes, die een knecht omgekocht hadden en mekaar over den
muur hielpen om in 't dorp sigaretten te gaan koopen en brieven aan meisjes te posten.
Rik en een andere werden betrapt in een zeker stamineeken, maar 't scheen dat ze
daar toch maar voor den eersten keer kwamen. En die sigaretten gingen ze oprooken
in den kolenkelder, daar gaf de knecht hun den sleutel van. Rik was razend omdat
een kameraad alles verklapt had, hij viel uit tegen den directeur: als ge 't thuis durft
zeggen verdoe ik mij. Het was een autoritaire kortgedrongen dikzak. Ik ben geheel
tot uwen dienst mijnheer de hoofdman, zeide hij, verbleekend van woede en hij boog
diep. - Zijn bloed vloog terug naar zijn gezicht en hij schreeuwde: er uit!
Toon kreeg den tweeden brief. Ze achtten het raadzaam zijnen zoon hun college
te ontzeggen. Ze moesten er ook bij voegen dat ze zich verplicht achtten, wanneer
men hem naar een ander college zou zenden, het bestuur van dat college van zijn
wangedrag alhier op de hoogte te stellen. Het was droevig en zoo voorts. Intusschen,
hoogachtend.
Toon schoof den brief over tafel naar Karlien met een air of die niet voor hem
was, maar voor haar en hierover, voor de opvoeders van zijn kind. 's Anderendaags
had hij een ferme valling en, wat hij anders nooit deed, hij bleef er voor te bed liggen.
Maar hij had het, zeide hij, leelijk op den asem zitten. Veertien dagen later verzekerde
de doktoor dat hij het eigenlijk aan de nieren had, hij mocht geen zout meer eten en
zoo weinig mogelijk vleesch.
Rik wou niet thuis komen, maar van den brouwer moest
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hij nu en dan. Karlien zorgde er voor dat Toon dan weg of boven was en alleen bij
haren zoon zat ze hard te zuchten of stillekens te weenen, jongske lief, dat ze daar
nog alle twee van stierven. Maar intusschen verbeurde ze de eenige kans op redding:
er Toon eens ter dege zijn gang mee laten gaan. Want Toon herinnerde zich dat zijn
vader nooit een hand had moeten uitsteken naar een van zijn kinderen, maar die
wisten allemaal dat hij te vreezen was en dat ze onbeschermd in zijn handen waren.
Op een nacht, in zijn droom, sloeg Toon Karlien bijna een ongeluk. Het speelde in
zijn hoofd dat hij den jongen met een enkele exercitie de noodige vrees zou bijbrengen
die volgens zijn kerkboek het begin der wijsheid was. Maar daarmee wist Karlien
wat haar zoontje van zijn vader te wachten stond en ze beschermde hem nog beter.
Nog eenen keer probeer ik het met hem, zei de brouwer op den hoek van de
keukentafel. Hij stuurde hem naar een leekenschool en stopte daar een arm
surveillantje iets in de hand, om Rik speciaal in 't oog te houden en om nu en dan te
schrijven hoe 't er mee stond. Rik kon het al niet veel beter hebben, men was er nogal
vrij. Hij hield het met plezier een jaar vol, maar haalde nog geen vierde van de punten.
Ze vonden de Steenackers, enfin, dat 't verstand niet aan iedereen gegeven is, de
jongen kon er iets aan doen, patientie, en de curé d'Ars was een middelmatig student.
Verder weten de kwezels het maar aan dat gedurig veranderen van college, want
verstandig is het kind genoeg. Au moins, il a du bon sens.
Ook het tweede jaar hoorde Steenackers geen klachten. De bestuurder ondervond
wel dat ze alle dagen aan zijn fruit zaten, maar dat gebeurde vroeger ook. Zijn meid
kreeg postkaarten, (soms smerige), maar die konden ook uit het dorp komen. Op een
avond werden de ruiten van haar kamer uitgesneden, maar dat kon men ook op de
straat gedaan hebben als 't daar op aankwam. Zand daarover, zei hij.
Maar op een donkeren avond kreeg Rik in den hof van den bestuurder den keffer
aan zijn broek. Twee dagen later
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lag het beest vergiftigd morsdood. Nu had de meid al dikwijls iets verzwegen waarmee
ze er eenen kon in lappen, maar dat kefferken had ze van thuis meegebracht uit een
nest van vier, ze hield er veel van. Ze schreide dat ze er eenen in den hof had gezien
dien ze nog seffens zou herkennen. Ze werd geconfronteerd met een van Rik's
kameraden en die was het. Strij het maar niet af, ik herken u, leelijke beestentoeker.
Zoo wreekte ze het kefferken maar Rik en gezellen wreekten hunnen kameraad. Ze
kwam twee keeren per week, 's avonds, terwijl de studenten in de studiezaal zaten,
een bakske sintels storten in den hoek achter de gemakken. Daarmee werden de
puttekens en plaskens van de speelplaats aangehoogd en gedempt. Op dien hoop
schramoelie werd ze overvallen door vijf gemaskerde kerels, die haar een prop in
den mond wrongen en ze herkende in Rik den bandiet die haar schandaligst had
mishandeld. Daarover kreeg Steenackers de eerste klacht, maar ze kon dan ook tellen
voor die twee jaar.
Toon had bij zijne Eminentie den Aartsbisschop altijd schoone sloefen gedragen,
dure, maar voor goed geld ook goei waar en op 't eind van de rekening zijn de duurste
nog de goedkoopste. Principaal, zei Toon, als ge zelf wat verstand hebt van reparatie.
Al de vicarissen en de kanunniken wisten dat Toon dat verstand had, dat hij op de
oude markt per occasie een ijzeren drijvoet en een schoenmakershamer gekocht had
en dat zijne Eminentie niet zorgvuldiger het H. Vormsel of 't is eender welk Sacrament
kon toedienen, dan Toon halfzoolkens en achterlappen zetten op zijn sloefen. En
daarmee was Toon nu bezig aan de keukentafel en met zijnen bril op, toen Steenackers
koleriek riep dat Rik nu ook van hier naar huis moest gaan en zelfs aan zijn vader
zeggen dat hij voor den derden keer uit de school was gejaagd. Verdomme, hij moest
eens riskeeren een voet scheef te zetten, ik breek u in stukken, loeder. Rik dierf niet
gaan loopen, hij ging naar vader toe en zoo kwam het dat Toon voor den eersten keer
van zijn leven een nagelken scheef sloeg en daarvan zoo ontstelde dat hij met gekruiste
armen voor zijn kind ging staan. Rik
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had zich stommelings nevens de schouw gezet en Toon vroeg hem wat hij kwam
doen. Hij antwoordde, tergend koel, dat hij kwam zeggen dat hij niet meer naar die
school ging en Toon kreeg eenen vreemden bibber.
Was hij weeral weggejaagd? Rik: Weggejaagd? Allee ja, als hij dat zoo wou
noemen.
Dat nog niet, maar dat hij ook nog zijn schouder eens optrok, was te veel. Ja,
schreeuwde Toon, zoo noem ik dat en hij had den schelm vast. Zoo noem ik dat,
schreeuwde Toon nog eens, en zoo doe ik daarmee. Hij toekte hem ne keer of tien
met zijnen kop tegen de muur, hief hem zoo radicaal van zijn stoel op dat hij geen
grond meer raakte en God weet op welken scherpen kant van den kolenemmer hij
hem zou gesmeten hebben, had hij geenen stomp in de maag gekregen. De eerste
seconden was van zijn oogen niets dan het wit te zien en de volgende stond zijn zoon
Rikske vóór hem met den schoenmakershamer gereed om te slaan. Met den
schoenmakershamer dien Mgr. de vicaris-generaal eens in zijn handen genomen had:
een handig hamerken Antoine, goed gerief, had hij gezegd.
Ja, Monseigneur, goed gerief, hij gebruikt het nu al vijf en dertig jaar en nu heeft
zijn eenige zoon er nog dienst van, het brengt zijnen intrest op.
Halt, zegt Toon; hij wordt ijskoud en stijf. De tragische wijsheid van het volk flitst
hem vóór in een licht. Dat licht hebben zijn oogen zeker gezien toen ze zich van dien
stomp in de maag in hun kassen omkeerden en binnenwaarts keken naar zijn hersenen.
Halt, stade gij met nen hamer vóór uw vader? Ge moet niet slagen, dat zal uw kind
wel doen. Gij hebt tegen mij den hamer gezwaaid, uw kind zal er u mee slaan.
Onthoud wat ik u vandaag zeg. Tegen dat 't gebeurt zal ik er Goddank niet meer zijn,
maar ge zult op mij peizen.
Hij snikt eens, hij draait zich om en achter de glazen deur staan twee mannen door
de ruit te zien: Steenackers en Van Uffelen's Jan, de gebuur. Jan had gemeend dat
Toon hem geroepen had, gelijk gewoonlijk, met op den muur te kloppen. En dan nog
rap achtereen alsof het pres-
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seerde. Hoe kon Jan rieken dat Toon met den kop van Rik geklopt had in plaats van
met zijn vuist?
Toon doet ze alle twee binnenkomen, ze zijn zijn getuigen. Jan balt zijn twee
vuisten vlak onder Rikske's kin. Gij moest mijn zoon zijn, joengske, nondedju, wat
zoude gij ne post pakken.
GERARD WALSCHAP
Fragment uit eerstdaags te verschijnen roman.
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Samenval
Tusschen de zwarte glimmende muren
Loop ik druipend, blindlings en schuw.
Gedoofd zijn op aarde lamplichten, haardvuren,
En het is laat, het is guur, het is ruw.
Ik loop in den regen te verdwalen
En word doodmoe, maar ik wil het wel;
Zie niets meer achter de grijze stralen
Dan grauwe wanden, zink in een wel
En ben verdronken: eeuwen geleden
Liep ik ook in den regen als nu,
Waar 't land uitstulpt in de rand van de steden,
Ik heette niet Slauerhoff maar Po Ju.
Ik weet waarom ik wel wou verdrinken:
Ik had niets meer, geen mantel, geen wijn,
Geen geld en geen lied om te laten klinken,
En dan is 't of iedereen roept: Verdwijn!
Men kan niet de ellende van 't leven vergeten
Zonder lied en geld in armoe, zoo lang,
Dan wordt een dichter voor beedlaar versleten,
Niet alleen in Han Kou, ook in Lo Yang.
En dat terwijl hij het lied heeft gemaakt
Dat ieder, van keizer tot koelie, kent.
‘'t Altijd durend leed’ is beroemd geraakt,
Maar ik ben doodarm en bijna aan mijn end.
Ja, alles had ik weggegeven,
Wat mij eigen was kwam in anders bezit.
Ik had niets meer om van te leven,
Een afgesneden verworpen lid.
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Zoo liep ik haveloos onder den regen,
Alleen met mijzelf, geschuwd door allen,
Het was geen wonder dat ik de wegen
Afdwaalde en hoopte in 't water te vallen.
En toen ik 't haast niet meer wilde, gebeurde 't,
Ik zonk en liet mij met wellust gaan,
Maar 't duurde niet lang of ik betreurde 't,
En wilde weerom in het aardsch bestaan.
Toen suisde het duister en gonsde het water...
Opeens loop ik weer in den stroomenden regen.
't Was even donker en nog niet later,
En toch, hoelang had ik onder gelegen?
Alles is eender; alleen een zwak licht
Brandde als een bleek gelaat tusschen 't groen.
Dicht ik het Leven of leeft het Gedicht.
Was het toen nu, of is het nu toen?

J. SLAUERHOFF
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Fernando Po
Stil stuk oerwoud op een steile kust
Waar rondom de aarde is weggestort
In een zee die 't wrevelig omgordt,
Zijn heet blauw tot witte branding bluscht.
Planten, boomen kampen om gebied,
Ander leven is hier uitgesloten,
Naar het vasteland gevlucht in booten:
Holle stammen die het woud uitstiet.
Palmen rekken boven 't struikgewoel,
Lange stammen, als een rechte spoel,
Dragen als een starre groene vlam
Bladerkronen op aan heuvelkam.
Op de helling heerscht het zwijgend woud.
Waar het eiland oprijst uit de reven
Is 't alsof een kreet van dreigend leven
De oertijd oproept, landing tegenhoudt.

J. SLAUERHOFF
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De Grote Dingen van de Planken
Parijs, Februari '33.
Beste M -,
Neen, ik zal geen toneelkritieken schrijven, zoals ik je vroeger wel in het
vooruitzicht stelde; ik heb ingezien dat dit voornemen op een vergissing berustte en
dat ik nooit een toneelkenner worden zal. Wat ik in werkelikheid wilde, was alleen:
mijn afschuw uitdrukken van alle toneel - er zijn betere voorwaarden denkbaar, zowel
voor een toneelschrijver als voor een toneelkritikus. Er is in de dialoog van de
toneelvorm toch veel dat mij aantrekt; de dialoog blijft vol mogelikheden, vooral in
deze ‘lucide, raisonnerende tijd’; er is zelfs veel aardigs in wat men het vrije toneelstuk
zou kunnen noemen, in tegenstelling met de akelige wetten van verdelen en groeperen
(verdelen in tijden en groeperen van personages); maar één ding is onontkoombaar,
helaas, als men werkelik toneel bedrijft: het menselik vertolkingsmateriaal, de aktrices
en akteurs. Een schrijver met enig zelfrespekt zou voor mijn gevoel alleen zijn
toneelstuk kunnen verkopen; er volledig afstand van doen, op het ogenblik dat het
de planken opging; er later eens naar gaan kijken, onbekend tussen het publiek, en
met masochisties genot waarnemen hoezeer alles onteigend en veranderd, zoal niet
bedorven of afgemaakt werd. Ik zou de kansen willen kennen van de schrijver die
zijn vrouwelik ideaal op de planken moet zien uitbeelden, wanneer hij die niet van
tevoren in een bepaalde aktrice gevonden had! De schrijver die het werkelike toneel
aan wil, beschikt tegenwoordig over maar één opvatting, lijkt mij, om niet eindeloos
gefolterd te worden aan zijn zelfrespekt: dit willens en wetens en bij voorbaat
vertrappen, zich overgeven aan de hogere leiding van de plankensatraap die regisseur
heet, de ziel, de hersens en de pen te worden van dit praktiese individu, waarvan hij
zich de onpraktiese dubbelganger make zoveel als maar in zijn vermogen ligt. Het
is een vreemd ideaal, maar het is, in zijn ietwat zielige soort,
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altans eerlik. De regisseur zal trouwens vermenen dat zijn eigen ziel en hersens een
grote rol meespelen en dat de schrijver volstrekt niets dan zijn pen geworden is. Het
wordt een benaderen van de staat der heiligen voor de schrijver, wanneer hij, tot
meerdere glorie van het kunstwerk, de regisseur en zichzelf ook nog in deze waan
houden kan. Ik ga niet meer naar het serieuze toneel zonder te weten dat ik er lijden
zal. De illuzie is voor mij binnen enkele jaren geheel verdwenen; ik behoor tot de
ongelukkigen voor wie de plankenkunstenaar voortdurend zonder kunstsluier staat.
Het is mij onmogelik de mensen te zien die zij voorstellen; hoè weinig zij meestal
zelf ook zijn, hun eigen weinigheid verplettert voor mij, met een griezelige omkering
van iedere logika, de grootheid der figuren die zij heten te dragen. Deze manier van
analyseren ware voor een toneelkritikus natuurlik de ongelukkigste die men zich
denken kan: er is voor mij geen analyse of begrip mogelik van de Hamlet van, laat
ons zeggen Pitoëff, er is mijn begrip van Hamlet, die met de Hamlet van Pitoëff geen
ogenblik in vergelijking te brengen is, omdat deze mij hoogstens het amusement
verschaffen kan van een beter begrip van de heer Pitoëff. Ik heb deze heer trouwens
gezien, hoewel niet als Hamlet: ik, die zoals je weet zo weinig gevoel heb voor humor
en zelfs Charlie Chaplin nooit op waarde heb weten te schatten, wacht nog altijd op
het lachfestijn dat ik mijzelf aanbieden wil wanneer diè gelegenheid zich voordoet,
maar zij heeft mij tot dusver laten wachten. Neen, ik zag hem in Reigen, en ik zag
de andere plankenmensen, mevrouw Ludmilla Pitoëff incluis, en de trouvailles der
enscènering: men had het uitdraaien van de lichten op het toneel weten te vermijden,
en dat niet alleen, iedere scène was als een bizondere illustratie op een andere manier
door zwart omringd, zonder nog te spreken van een hele gevel die opeens de hoogte
inging, werkelik niets minder dan in de bioskoop. Ik zag dit alles wriemelen en
schuiven over iedere diepte, door Schnitzler in dit ene stuk juist gesuggereerd, en tot
slot dan, als de graaf-gardeluitenant, de heer Pitoëff zelf, en
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een gramofoontje speelde, tussen zijn tweemaal opkomen door: Adieu, mein kleiner
Garde-Offizier. De heer Pitoëff in rood-en-gouden uniform, met zijn gelakte zwarte
haren, en het tandengeblikker dat de bekoring van zijn spraakgebrek verhoogt, was
werkelik volmaakt, in de romantiek van zijn stem, zijn wegkijken en glimlachen,
zijn strelende handgebaren en zelfs zijn manier van recht staan, de Italiaanse chasseur
van een groot restaurant: hij had wel drie weken lang de glorie kunnen zijn van
Poccardi.
Die avond heb ik begrepen - misschien vooral ook door die plaatjesachtige décors
- waarom de bioskoop mogelik blijft, terwijl het toneel wegkwijnt; wat voor velen
de zwakheid van de bioskoop is: ‘dat het toch nooit ècht wordt’, lijkt mij juist haar
voornaamste kracht; de spelers zijn door de fotografie werkelik tot plaatjes terug te
brengen, van hun eigen persoonlikheden te redden, als zij daartoe maar even
meewerken; men kan zelfs het individu Jannings zo fotograferen dat hij nog zoiets
als interessant lijkt. (Het is waar dat het met het individu Tauber al moeiliker wordt...)
Maar misschien is ook de bioskoop over enige jaren voor mij uitgeput. Wat blijft
er over, wanneer men al zijn kleine pleziertjes verdwijnen ziet? Want ik schaam mij
haast het te zeggen, maar er wàs een tijd waarin de toneelist ook een zeker prestige
voor mij had. Ik ben zelfs betrekkelik jong met dit mensensoort in aanraking geweest,
en het prostitutie-element dat hen zelfs onder de kunstenaars onderscheidt, hield voor
mij nauurlik een grote bekoring in, al kan ik toen hoogstens acht of negen jaar zijn
geweest. Mijn eerste kennissen uit die bizondere wereld waren geen Europeanen;
het waren Soendanese en Bataviase dansmeiden: najoebs en ronggengs, het waren
later Soendanese potsenmakers: rèoks en badoeds; ik zat met bleke wangen en
opengesperde ogen op de voorste rij naar hen te kijken, met een soort bewonderende
walg, herinner ik mij, voor de dikke sirihmond van een bepaalde ronggeng. Mijn
inlandse kameraadjes spraken met zoveel overtuiging over mysterieuze geneugten
die deze ronggengs schenen te kun-
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nen geven, in tegenstelling, zou men haast zeggen, met andere vrouwen, dat ik ze,
in mijn kinderwereld, terug vertaalde naar de heksenwereld; de snerpende geluiden
die zij uit heur platte neuzen en tussen halfgesloten lippen naar buiten drukten, waren
daarmee geenszins in strijd. Toen ik iets ouder was, overviel mij de eer om met een
van deze artiesten, het was ditmaal een man en een réok, in een vriendschappelik
gesprek te treden buiten de opvoering om: hij lag op een balé-balé met niets aan dan
zijn saroeng en klaagde over onwel-zijn en het vermoeiende van zijn bedrijf, en ten
slotte, misschien omdat mijn naïefheid van blankenkind hem ook buiten zijn bedrijf
tot de humor bracht, opende hij zijn saroeng en liet mij zien dat hij haar had op een
plek, waar ik niet alleen niet aan dacht, maar het ook niet verwacht zou hebben, in
die tijd.
De eerste Europese toneelopvoering die ik zag, brengt mij in een beschaafder
negorij en zes jaren verder: ik zag toen de Haghespelers te Bandoeng, een avond van
de wedrennen van Tegallega; het was een soort detektive-klucht, getiteld Agent no.
666. Cor Ruys speelde de agent, met een plattere leukheid, geloof ik, dan ik later
van hem gezien heb; onder de andere spelers waren Verkade, Enny Vreede, Annie
van Ees en Paul de Groot. Het was waarschijnlik een stevig snertstuk, heel speciaal
voor Indië uitgezocht, en de Bandoengers zelfs noemden het in de pauze een ‘draak’.
Ik weet tenminste nog dat ik mij gekwetst voelde door dit woord en dat ik de meneer
die het zei een aansteller vond: het ogenblik waarin Paul de Groot Verkade een
revolver onder de neus hield (hij kwam, meen ik, uit een koffer, en het gordijn ging
onmiddellik daarna neer), was voor mij eenvoudig supreem, en Annie van Ees overtrof
verre mijn konceptie van lieftalligheid. Ik had hierover zelfs een koppig verschil van
mening met mijn gymnastiekmeester, die (zoals het trouwens behoorde) Enny Vreede
veel mooier vond: veel meer een vrouw, zei hij, en zo'n lady, en zo elegant; en men
kon aan mij zien dat ik een kleine jongen was, omdat ik die bakvisliefheid van Anny
van Ees bewonderde. Het is werkelik pijnlik,
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dat men zo verandert. Nu, twintig jaar later, zou ik niet weten hoe het aan te leggen
om een aktrice ‘lief’ te vinden; de enige woorden die men voor een aktrice (en
trouwens ook voor een akteur) gebruiken kan, zijn ‘groot’ en ‘beroemd’. Men zegge:
een goed schrijver, maar een grote akteur of aktrice. Mevrouw Else Mauhs is onze
beroemdste, maar mevrouw Charlotte Köhler onze grootste aktrice, zou ik zeggen,
wanneer ik mij over een aangelegenheid van dit belang moest uitlaten.
Ik hoefde Indië niet te verlaten, om mijn geboeidheid door de toneelmens op één
middag te zien vervliegen. Weer enige jaren later, te Batavia, genoot ik van
opvoeringen van het gezelschap Cor Ruys; er waren enige knappe jonge vrouwen
en elegante jonge mannen, meende ik, aan dit gezelschap verbonden, die men 's
avonds ook wel ‘partikulier’ in een restaurant van Noordwijk ontmoeten kon. Zoiets
gebeurde mij; ik zat één tafeltje verder van een groep die ik op het blote gezicht voor
de crème van het gezelschap zou hebben gehouden, en ik kon woord voor woord
indrinken wat deze mensen elkaar te vertellen hadden. Het was de vulgairste, zotste
aanstellerij, die ik tot op dat ogenblik te verduwen had gekregen, en het duurde met
liefde zolang het maar duren kon. Zij waren aan een geïmproviseerd toneeltje bezig,
neem ik aan, en dus zonder de steun van de tekst; het resultaat was zelfs voor mijn
achttienjarige weltfremdheid en als anti-toneel-kuur van een verbijsterend snelle
uitwerking; ik verliet mijn tafeltje met de wetenschap dat ik nooit trachten zou met
een dezer mensen in aanraking te komen, en vijftien jaar nu al bleef ik dit inzicht
zonder enige moeite trouw.
Intussen heb ik, in Europa gekomen het kijken naar de plankengloriën direkt hervat.
Van de naïefheid waarmee ik meende alle verwaarloosde opera's te moeten
achterhalen, vertel ik je nu niet; mijn eerste komedie in Brussel laat mij een prettiger
herinnering - ik zag toen Le Demi-Monde, zoals het behoort, met de heer Le Bargy
als Olivier de Jalin, en al mijn onbekendheid met de kunst ten

Forum. Jaargang 2

646
spijt, het wou er bij mij niet in, ik vond niet zozeer het stuk onbeduidend (als ik het
prachtig gevonden had, zou het nog niet erg zijn geweest), maar ik kon mij geen
ogenblik verzoenen met de onzegbare buik van die zogezegde jeune élégant, met
zijn oudeherenstem en zijn pastoorsgebaren, met zijn ontwijken van alle huwbare
dochters van anderen, terwijl hij er zelf uitzag alsof hij er minstens een halfdozijn
achter de hand had. Mijn kritiek viel in slechte smaak bij een nicht die volmaakt in
de traditie van toneelgenieten bleek ingewijd: de dingen zo te zien, verklaarde zij,
tekende mij, en nu wist ze het dan: - Je bent géén artiest, jongetje, je bent géén artiest!
- Ik was er ontzettend door geraakt: dat ik zo gemakkelik door de mand gevallen was
en dat ik nu geen artiest bleek te zijn natuurlik ook; dit laatste vooral, want ik moet
boordevol respekt voor de ‘artiest’ zijn geweest. De werkelike artiest immers, vertelde
mijn nicht, toen de eerste vreugde over haar ontdekking voor een didaktiese bui had
plaats gemaakt, vergat in de toneelkunstenaar alles wat niet met zijn kunst, zijn spel
dus, te maken had; zou Sarah Bernhardt anders tot op haar 70e jaar tot ieders
bewondering la Dame aux Camélias kunnen hebben uitgebeeld? Er zijn van die
waarheden waar men in gegeven omstandigheden onmogelik tegenop kan. Maar zij
doen er niet toe, goddank: wat zich ook toen, verslagen als ik was, ondergronds in
mij voltooide, was tòch de genezing van het toneel.
Er zijn natuurlik grotere en beroemdere toneelmensen dan het stelletje dat mij
genas. Ik vraag mij alleen af of Shakespeare en Molière wel groot en beroemd waren
in deze branche van hun bestaan. Shakespeare moet als akteur minder groot geweest
zijn dan Tarlton, en Molière dan Baron, die hem trouwens zijn vrouw afhandig
maakte. (Het afhandig maken van iemands vrouw lijkt mij lang niet de geringste
garantie voor de grootheid van een akteur). Maar misschien was in die tijd de werkelik
grote akteur nog niet uitgevonden; ik zou dit moeten nazoeken, voor de toneelkunde
is het een punt van kapitaal belang. Misschien begon met Garrick, Talma of zo iemand
de
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apoteoze en de humbug van de grote akteur; dùs konden Shakespeare en Molière
welbeschouwd in de eerste plaats schrijver zijn; de rest was deklamatie, opvoering,
vertoning van het geschrevene, niet een ‘nieuwe kreatie’. Men zou willen weten met
welke gevoelens een Mayerhold en een Reinhardt naar een opvoering van het
Shakespeare-gezelschap zouden kijken, als men hen niet vooraf gezegd had met wie
zij te doen hadden, hoe zij zouden oordelen over die konkurrerende regisseur. Iedere
Cocteau vindt een Villon of een Ronsard ook technies nog wel goed; een Reinhardt
zou van de regisseur Shakespeare misschien zeggen ‘deplorabel’, tenzij hij het
autentiek-oude erin had kunnen proeven, - want men heeft dan toch een zekere routine
van proeven, als regisseur.
Want de grote regisseur is er ook nog, al is hij een modernere uitvinding, en daarom
ook geperfektioneerder als humbug, dan de grote akteur. De regisseur heeft het in
de kunst langzamerhand zover gebracht, dat hij de schepper zou willen zijn, de
herschepper altans, van een heel stel grote akteurs. Men heeft het woord
‘herschepping’ ook niet als een verzachting te beschouwen, tenslotte wist Jezus de
enige God ook enkel te herscheppen, en deze enige God, die na hem nogmaals
herschapen werd door Mohammed, heet ook groot - zij het een beetje anders dan de
grote akteur. De toegepaste kunst van de regisseur, gebaseerd op een smaak en een
fantazie van de laagste rang, nl. die op de onmiddellike overbluffing van het grote
publiek zijn ingesteld - men ontkomt werkelik niet aan het woord ‘groot’ in deze
historie - is wel de minderwaardigste kunst, die zich tussen de andere kunsten is
komen dringen, de zevende of achtste of wat het zijn mag, de zoveelste kunst van
het vertonen an sich, die volgens Nietzsche altijd das Zweite blijft. Ik zou de regisseur
willen zien die men, zelfs op zijn gebied, in één adem zou kunnen noemen met
Shakespeare, Rembrandt, Bach - als men niet denkt aan de regisseur natuurlik die
een stuk van Shakespeare met Rembrandtieke belichting en gelardeerd met motieven
uit Bach zou hebben doen opvoeren en die
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dus vanzelfsprekend alle drie tegelijk heeft moeten ‘overwinnen’ eer hij zelf aan het
woord kwam.
Het middel van kontakt te zijn, van ‘aan den man brengen’, tussen het waarlik
superieure (het genie) en het vulgus (het grote publiek) vereist een bizondere mate
van soepelheid misschien, en een ongetwijfeld reële verkopers-psychologie, maar
het is noodzakelikerwijs minderwaardig. Als de toneelspelers het prostitutie-element
in de kunst vertegenwoordigen, beter dan ieder ander kunstenaar, vertegenwoordigt
de regisseur bij uitstek de waardigheid van koppelaar. Het beste toneel, de
meesterlikste opvoering, blijft een superieur amusement, een kunst van verstrooiïng,
die alleen nawerken kan bij hele jonge mensen of bij armen-van-geest. Maar er is
nog iets anders dat ik haast vergeten zou, ofschoon ik het hierboven even aanstipte:
het superieur begrip, dat de trots uitmaakt van de regisseur. Men vergete niet dat
deze man, behalve een groot mensenkenner en akteursbeheerser een enorm en
persoonlik begrijper moet zijn, dat er in Holland bijv. een Royaards-vizie bestond
op Vondel en misschien wel een Verkade-vizie op Shakespeare! Het moeten vreemde
snuiters zijn die, anders dan voor het goede doel, deze onzin voor ernst nemen, want
de mate van regisseurs-begrippen en vizies lijkt mij - op een héle enkele uitzondering
na: de teoretiese mogelikheid die door de realiteit wordt gelogenstraft - onrustbarend
relatief; waarmee ik bedoel dat het een genot zou kunnen zijn de heer Verkade te
horen spreken over Hamlet, nadat de heer Saalborn zich over een dergelijk onderwerp
had uitgeput, en dat misschien wijlen Dr. Royaards de heer Verkade weer verslagen
zou hebben; ik ben er alleen innig van overtuigd dat het in àl deze gevallen, bij een
werkelik superieure vizie vergeleken, steeds weer wat men noemt ‘een dunne
bestelling’ zou blijken te zijn.
Diderot, die waarschijnlik nog geen grote regisseurs kende, spreekt in zijn Paradoxe
sur le Comédien met zijn onvergelijkelike mensenkennis over toneelspelers. - On a
dit que les comédiens n'avaient aucun caractère, laat hij een van zijn twee sprekers
zeggen, parce qu'en les jouant
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tous ils perdaient celui que la nature leur avait donné, qu'ils devenaient faux, comme
le chirurgien et le boucher deviennent durs. Je crois qu'on a pris la cause pour l'effet,
et qu'ils ne sont propres à les jouer tous que parce qu'ils n'en ont point. - De andere
spreker: On ne devient point cruel parce qu'on est bourreau; mais on se fait bourreau,
parce qu'on est cruel. - De eerste: J'ai beau examiner ces hommes-là, je n'y vois rien
qui les distingue du reste des citoyens, si ce n'est une vanité qu'on pourrait appeler
insolence, une jalousie qui remplit de troubles et de haines leur comité. Entre toutes
les associations, il n'y en a peut-être aucune où l'intérêt commun de tous et celui du
public soient plus constamment et plus évidemment sacrifiés à de misérables petites
prétentions. L'envie est encore pire entre eux qu'entre les auteurs; c'est beaucoup
dire, mais cela est vrai. Enz.; het lijkt afschuwelik banaal, en het is afschuwelik waar.
Er zijn schrijvers die zich uit de schrijversgemeenschap kunnen houden, er zijn zelfs
schilders die vergeten kunnen dat andere schilders hun konkurrenten zijn, ofschoon
de broodnijd hier toch reeds zoveel groter en direkter is, er is niets dat zó onmiddellik
werkt op de persoonlike haat en afgunst als de voortdurende kompetitie van
persoonlike charmes die het bestaan uitmaakt van degeen, man of vrouw, die de
toneelloopbaan gekozen heeft. ‘Dom als een tenor’ moge een climax zijn, maar
onmiddellik op de tenor volgt dan toch de akteur. De noodzakelikheid van een ellendig
karakter, waar het vak misschien de grootste schuld van is (maar dit vak, zegt de
spreker van Diderot terecht, werd eerst door een reeds bestaand karakter gekozen),
sluit voor mij iedere nuance van werkelike grootheid uit, en de ergste dwaling ligt
in de opvatting dat ook een groot akteur, om een groot kunstenaar te mogen heten,
een groot mens zou moeten zijn.
Er is een mate van zelfbedrog nodig, voor het bereiken van grootheid, in iedere
kunst; en dit zelfbedrog heeft op zichzelf weer met akteren, maar dan van binnenuit,
te maken. Een Byron, een Multatuli zijn groot, omdat zij de grote figuren wisten te
akteren, in het leven zelf, die zij
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wilden zijn. Maar zij bloedden voor hun grootheid, en hun rol werd reëel; men is die
men speelt, wanneer men daarvoor zijn huid over heeft en meer. Wat figuren als
dezen de laatste grootheid geeft, is bovendien dat hun egoïsme, ook wanneer zij
anderen hieraan opofferen, tot het verhevene behoort en aan zelfverzaking grenst:
opdat de wereld een Byron, een Multatuli zou zien zoals zij wilden dat er een zou
bestaan, akteerden zij onverzettelik naar dit ideaal, alle vernederingen en slagen, die
de reële Byron en Multatuli moesten ondergaan ten spijt. Het is iets veel hogers dan
ijdelheid, dat hier de doorslag geeft. - Maar bij de akteur heeft een kurieuze
wisselwerking plaats tussen het akteren in het leven (in zekere mate nodig voor
iedereen) en het akteren op de planken. En er is juist geen verschil - want men zou
tegen deze ‘lekenopmerking kunnen aanvoeren dat juist de akteur het toneel zo goed
van het leven onderscheidt, - omdat, indien men dit voor waar aannam, men ongeveer
erkennen zou dat dus de akteur niet meer behoefde te akteren in het leven, dat voor
hem dus alle akteren op de planken gelokaliseerd werd, zoals voor sommige
vakfilosofen het denken gelokaliseerd wordt in het denk-kabinet. De waarheid is
juist dat hij voortgaat in het leven ‘superieur’ te akteren (men vergeet zijn ‘techniek’
niet!) en bijgevolg een steeds geringer karakter, persoonlikheid en mens wordt, òf
zichzelf eerst recht bedriegt wanneer hij meent behalve een akteur ook nog een groot
karakter te zijn. De grote akteur is hij die zijn eigen karakter vergeet om zoveel
mogelik zijn personages te worden; de slechte akteur kàn een sterk karakter behouden
(waaruit men niet de gevolgtrekking make dat alle slechte akteurs sterke karakters
zouden zijn), maar de grote akteur die telkens weer onbesmet zichzelf terug zou
worden, zichzelf zou kunnen afleggen en aandoen naar zijn verkiezing, is een fiktie
die wederom door de realiteit wordt gelogenstraft: zo vormt juist de grote akteur bij
uitstek de menselike cabotin. (Er zijn grote politici, bankiers, advokaten, predikanten
en dergelijken die het even ver brengen op dit gebied, maar het ‘l'art pour
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l'art’ van de akteur maakt van hom het zuiverste soort.)
Met de uitvinding van de grote akteur moet ook de grote ijdelheid begonnen zijn;
eenvoudig omdat er een verschil van ijdelheid bestaat tussen de gewone behaagzucht
van de debutant-jeune-premier en die van een wereldberoemdheid van het soort dat
men kent. Toen de grote akteur, hierin gesteund door enige recensenten en de publieke
opinie, zelf ging geloven dat hij ook een groot mens was, werd dit geloof
langzamerhand het middel voor hem om te overwinnen, de onuitputtelike bron van
zijn kunstenaarschap; en van hier tot het geloof dat hij feitelik - al was het maar ‘in
potentie’ en volkomen als een groot schrijver - de figuren zou zijn die hij zo goed
speelde (Hamlet, Macbeth, King Lear en nog een paar) was werkelik maar een stap.
Zo werd de grote akteur, niet minder dan de grote regisseur, langzaam maar zeker
de gelijke van Shakespeare; en zo werd de geschiedenis van het toneel, fataal en
logies, de rijkste geschiedenis van de domste artiestenfaam. Het direkte kontakt met
het publiek, het direkte sukses mogen hier hun deel aan hebben, maar niet minder
die naïefheid van de vertolker, die men ook bij sommige historici en kritici vindt:
‘ik verklaar Nietzsche, dus ben ik even knap als hij - ik speel Hamlet, dus ben ik
Hamlet’
Ik moet hier misschien bij zeggen dat ik het oog heb voornamelik op de grote
akteur. De mémoires van dergelijke kunstenaars bulken van opvattingen als hier door
mij bedoeld. Er mag een andere akteur bestaan, die bewust een illusionist en een
koud vakman is, de paradox van Diderot wijst die mogelikheid aan en kleinere akteurs
mogen er in de intimiteit rond voor uitkomen dat zij hun ‘werk’ verrichten als een
ambtenaar of een bankbediende, met deze opvatting zijn wij van het wezen zelf van
iedere kunstenaar van betekenis verwijderd. Mijn persoonlike instelling op de illuzies
van de planken maakt dat ik desnoods geboeid zou kunnen zijn door een vlotgespeelde
flessentrekker, terwijl hetzelfde individu als Hamlet mij alleen zou prikkelen of
vermaken, maar deze bekentenissen maken deel uit van een andere historie, waarbij
men met ernst de naam André
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Brulé gaat gebruiken en bij voorbaat grinnikt bij de naam De Max. Laat ons blijven
bij de logika.
Dat de grootste akteur zelfs, in de hiërarchie van de kunst een
twederangs-kunstenaar blijft, een parasiet-kunstenaar, die een emotie ondervindt of
verwekt, getrokken uit een andere emotie, behoeft geen betoog, is een waarheid die
alleen door paradoxen en sofismen kan worden bestreden. De regisseur nu is in niet
mindere mate een twederangs-kunstenaar als de akteur die hij heet te besturen: hoe
dekoratief dan ook of tot de rang van gebruiksvoorwerp teruggebracht, de akteur
verliest niet iedere persoonlikheid, zelfs niet aan de machtigste regisseur. En de
vertolkers-megalomanie speelt ook de regisseur parten, die neiging heeft te geloven
dat alle akteurs, talent en habitus inbegrepen, zijn kreaturen zijn, dat hij hun aller
spel in wezen speelt. Wat de tekst van de ‘onderworpen’ schrijver in deze hele
koöperatieve beweging nog doet, is iets wat men de regisseur niet genoeg herinneren
kan, als het zover met hem gekomen is dat hij zonder blikken of blozen Shakespeare
als simpele aanleiding voelt, en meent dit te moèten doen om in zijn vak te kunnen
bestaan. Zijn geloof, dat wellicht voor hemzelf noodzakelik is, heeft niets te maken
met de juiste verhoudingen, en hoe vreemd het voor een zeker publiek ook klinken
mag, Mengelberg zelf ondergaat Beethoven, zoals regisseur X Shakespeare blijft
ondergaan. De parasiet-emoties van de grootste dirigent en grootste regisseur ter
wereld, zelfs bijgestaan door de machtigste troepen van exekutanten blijven parasitair,
subtiel of overdonderend twederangs, en Hamlet, zoon van William Shakespeare,
die weer zoon zou worden van akteur X, dewelke in zijn Hamlet-vertolking weer de
zoon zou zijn van regisseur Y... arme Shakespeare! arm opgeslokt genie! en
tromferende zotteklap!
De regisseur kan alleen eersterangs zijn - en de akteurs dan met of na hem - bij
een totaal onbeduidende tekst: wat voor alles de goedkoopheid bewijst van het
onmiddellike kontakt met het publiek en het kontante sukses. De modernste
aanbrengselen van Freudiaanse en andere
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aard - Hamlet met het moederkomplex van D.H. Lawrence, de stiefvaderhaat van
Baudelaire en de maagdenschroom van Stendhal's Octave - zijn voor het kontante
sukses niets, vergeleken met de smaakvolle schikking van de gordijnen, en, dramaties
gesproken, een paar drakerige moordeffekten van Shakespeare zelf. Tegen het
superieure begrip van de Hamlet zelf is geen vertolking van Hamlet opgewassen:
teoreties misschien, maar prakties zeker niet; iedere vertolking blijft, hoe machtig
of subtiel ook, een vulgarisatie, een goedkoper en tastbaarder vorm ten behoeve van
een mindere geest. Een amusementskunst, hoe dan ook. Het publiek interesseert zich,
met een vrijbrief door de reputatie van Shakespeare, voor de lijken in Hamlet, als in
De Bende van Cartouche; het genie van Shakespeare garandeert hier bovendien nog
een kleine studie in overspel, met een bijsmaak van bloedschande, die
alleraangenaamst bij de rest komt.
Als het niet meer om het publiek gaat, maar om de individuele toneel-enthousiast,
die best behebt kan zijn met intelligentie, zou men de fazen moeten nagaan die hij
doormaakt, gesteld dat het voor hem méér zou betekenen dan een superieur
amusement. Wij hebben ons soms druk gemaakt misschien om de keuze van deze
of gene regisseur die Dostojevsky vertolken wilde inplaats van Dumas fils of
Bernstein. Maar wij hadden op dat ogenblik ongelijk; wij wilden coûte que coûte
bewonderen om de keuze, terwijl wij, als wij billik waren geweest, hadden moeten
erkennen dat Dostojevsky daar verkocht werd, dat wel degelik Bernstein het maximum
vertegenwoordigt van wat door een troep toneelmensen kan worden geïllustreerd.
Zodra het toneel het werkelik superieure te lijf gaat, is het verloren: het wordt dan
op zijn best een illuzie, die alleen opgaat bij krachtige medewerking van wie de
illuzie willen. Flaubert had een hekel aan illustraties: ‘ik zou de kwant willen zien
die mij het smoel voorzette van Hamilcar.’ Ik vraag de kwant te zien die mij Lear
waar maakt, of zelfs maar Hamlet. Wanneer de aktrice en akteur niet meer - hoe
superieur ook vermomd! - aanleiding zijn
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hetzij voor amusement hetzij voor sex-appeal, grijpen zij boven hun krachten, en dit
uiteraard: een werkelik superieur individu wordt geen akteur. Het komt in laatste
instantie dus op hetzelfde neer of men Hamlet vertolkt krijgt door de akteur Gilgud,
de akteur Pitoëff of de akteur Verkade; het debat over hun meerdere of mindere
waarde is er bij uitstek een voor het kunstminnende huisgezin, en voor de verfijnde
burger die zijn vrije tijd vult met die rijk gevariëerde belangstelling voor koncert,
opera, schilderijen, tentoonstelling en toneel, waarzonder zijn verfijning zelf niet
leven zou. Als er geen debat meer hoeft te zijn, uit wederzijdse beleefdheid of in
plaats van een partij biljard, vraag ik de verfijnde burger mij met rust te laten, zowel
met Elisabeth Bergner als met Henriette Davids, zowel met John Gilgud in Hamlet
als met Jan Musch in De Wijze Kater; ik omvat ze in éénzelfde afkeer, zodra mijn
‘diepere ernst’ intreedt.
Iets anders is dat ik zou willen zoeken naar een lijn die weergeven kan - zonder
in de proporties van de ‘reuzen’ te vervallen waarmee men zonder roem iedereen
verpletteren kan, zonder direkt te zeggen: Dostojevsky, Nietzsche, Stendhal - wat
ik, in ernst, tegenover dit alles stel. Jij hebt je toegespitst op de formule ‘honnête
homme’ van Pascal, in een bizondere betekenis genomen; deze ‘honnête homme’,
in het diepe dan, is altans iets dat in de komplete toneelwereld niet voorkomt, tenzij
als de witte raaf, het schaap met vijf poten, of een ander aan het monsterlike verwant
fenomeen. Als er één zo'n ‘honnête homme’ voorkomt op honderd of, laat ons niet
pessimisties zijn en zeggen: op vijftig auteurs, dan zeker niet meer op vijfduizend
akteurs. Het zou erop neerkomen dat ik een verhandeling gaf van wat ik als het
essentiële beschouw van de kunstenaar die ik hoogacht, zonder te vallen buiten
normale proporties. Hetzelfde waarom ik liever Le Petit Ami geschreven zou hebben
van Léautaud, dan het hele oeuvre van Dickens, dat van toneelvizies en -middelen
wemelt, en waarin de gedachte, de intelligentie of hoe je het noemen wilt, vrijwel
nul is; waarom ik dit
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hele, toch reusachtige oeuvre graag zou geven voor de honderd beste bladzijden van
een nu bijna onbekend schrijver, die bovendien dateert, van Jean de Tinan. Als ik
het monumentale en grote alleen mobiliseerde, had ik te gemakkelik spel.
Het is niet waar dat het inferieure van de toneelkunst alleen uit het karakter van
vertolking voortkomt. Iedere kunst is vertolking: van het gevoel, de zinnen, de
gedachte, van het leven. Het leven zelf blijft een vertolking (voor wie geen brahmaan
is) van de persoonlikheid. Maar ook waar men de kunst kreatief gaat noemen, faalt
het toneel en blijft vertolkend tegenover een andere kunst. Een goed voordrager is
een goed vertaler; en deze hele kunst, koöperatief als zij weet te zijn en in haar uiterste
kracht en verfijning, blijft een kunst voor hulpbehoevenden, dat is wel de beste
formule die ik ervoor vinden kan. Het voordragen van Copeau is o zo prachtig, zei
mij iemand, omdat het overal dingen ‘opent’ - vooral wanneer hij Aeschylus leest.
Gesteld dat dit zo was, dan stond deze voordrager dus gelijk met de verklarende
kritikus, of met de vertaler voor wie Aeschylus anders niet bereiken kan. Maar ik ga
verder: ik geloof niet aan het over-het-voet-licht-te-brengene van een tekst die
werkelik ‘vol diepten’ zit, laat ons maar weer zeggen van Hamlet. Buiten de
belangstelling voor het overspel en de lijken, vergt zo'n stuk minstens reeds de
inwijding van de toeschouwer in de tekst. De volle Hamlet is niet, zonder voorafgaand
kontakt, met de middelen van het toneel alleen, over het voetlicht te krijgen, door
geen gezelschap en door geen akteur, zelfs niet door die akteur op de millioen
waarmee men in teorie rekening houden moet, die wezenlik aan Hamlet gelijk was.
En dit tekort van het toneel, geeft al voldoende de grens aan - het zij gezegd met alle
respekt voor de illuzies van Shakespeare zelf en natuurlik van Aeschylus.
Het is wel de sterkste onmacht die in de kunst voorkomt, deze vertolking van wat
reeds vertolking is: de tragiek van het leven niet uit te kunnen drukken door eigen
taal en gedachte, zelfs niet, wat die onanisten van auteurs nog doen,

Forum. Jaargang 2

656
een gedroomd leven te beheersen op het papier, maar te moeten uitbeelden met de
eigen habitus wat door het gevoelsleven van een ander werd voortgebracht; het beeld
te leveren aan de onanist, wanneer hij er zich mee verenigen kan, en aan het botte
onanisme-in-massa van het publiek. De specialist te worden van het schijnleven, van
de derde hand, als men het leven vooropstelt, het gedroomde leven laat volgen, en
zo tot deze vertolking van het gedroomde leven komt - van de twede hand (das
Zweite) als men het gedroomde leven aan het leven zelf gelijk stelt. De kompliciteit
tussen het publiek en deze prostitutie valt natuurlik buiten deze waardebepaling. Wat
uit de vereende krachten van alle plankengrootheden gelden wil, is tenslotte het
spektakel, de vertoning op zichzelf, dat spreekt. Ook de strijd om het schijnbestaan
heeft zijn geloof, zijn programma, en hier en daar zijn heroïek.
Bij deze koöperatieve, voor een groot deel toegepaste kunst van vertalers die voor
oorspronkelike geesten moeten doorgaan, is het noodzakelik dat de auteur alles
verliest, wanneer hij iemand is - als wie de ziel zou brengen in een Galathea, waarvan
tenslotte alleen de gebaren bewonderd worden, de stem, de manier van glimlachen,
de lippenverf en de japon. Want men mag de dekorateur niet vergeten, als men
afrekent met het toneel. De dekorateur is in deze strijd ook nog een hidalgo, al is de
regisseur meer. De grote regisseur is de meest onontbeerlike vertaler, die op een
ander gebied misschien alleen de vlag moet strijken voor de grote dirigent - maar
deze is dan ook iemand die het genie van Bach en Beethoven nòg meer opgeslokt
en vermalen heeft voor hij het teruggaf dan de grote regisseur het genie van
Shakespeare! Waar het publiek nog minder noten lezen kan dan drukletters en de
muziek bovendien alleen bij uitvoering bestaat, worden deze vertalers eerst met recht
onmisbaar, en zou men door hen bijna komen tot het resolute omdraaien van de
waarheid, om te gaan spreken van die kleine aanleidinkjes Bach en Beethoven voor
de prestaties van de grote Mengelbergen, die bovendien, waar men verder ook over
twisten mag,
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het toegevoegd talent moeten bezitten van de cirkusdirekteur.
Maar op één punt, en radikaal - totdat al deze navertolking door een derde
vertolking (die van de gramofoon met toegevoegde film misschien) zal worden
‘bewaard’ - werd das Erste in ere hersteld: dat van de vertoning niets overblijft, dat
zij hoogstens als een herinnering, en een hoe vale tenslotte, blijft bestaan; en dit
vervliegende karakter van de vertoning, van deze aktuele en wisselende vulgarisaties
voor een hulpbehoevende schare, ik kan het niet anders voelen dan als volkomen
juist, logies, billik, goed. Mogen de uitvinders ons de schim van de akteur Gilgud
besparen, zoals ons de schim van de akteur Mounet-Sully bespaard werd en die van
de akteur Kean! Dat de grote akteur met de grote vertoning mee verdwijnt, welk een
zin voor rechtvaardigheid ligt althans in dàt noodlot. Niet Hamlet zal verdwijnen of
ophouden te bestaan zonder de akteur, maar de akteur zou niet bestaan zonder Hamlet.
Dat zelfs de grootste akteur niet een vorm geeft, maar in een vorm kruipt, is een
waarheid die tot de dwazen niet doordringt, maar de vergankelikheid van het soort
betwistte nog niemand. De trouwste bewonderaars slaan er zelfs een vage poëzie uit.
Het blijve dan zo, en enige stapels mémoires, vol van het verfoeilikste, holle en
halfbegrepen pathos, vol van de aandoenlikste en naïefste ijdelheidjes waartoe dit
mensensoort in staat is, mogen voortgaan nog wat na te sputteren, tot zij op hun beurt
vergeten zullen zijn, even volledig als de plakkaten met de meer of minder grote
letters, waaraan zoveel bloedige afgunst werd verspild. Deze mensen hebben elkaar
soms liefgehad, om elkaar te verscheuren over hun namen in een verschillend
lettertype, maar zij waren Antonius en Cleopatra!... Neen, degeen die je op
toneelkritieken vergasten zal, beste M-, moet een ander zijn dan ik. Ik zou je stukken
voorzetten, niet over de rollen, maar over de werkelike mensen die op de planken
worden vertoond, en van de eerste tot de laatste werken zij op mij in met een bijsmaak
die voor het minst mijn... toneelge-
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voeligheid vervalst. Op een dag kreeg ik door iemand het konterfeitsel toegestuurd
van een akteur op tournée: de man was enorm en vierkant en had zich laten kieken
achter de verschansing van de boot die hem droeg, zijn das strikkende, met zijn
ellebogen in de lucht en op zijn gezicht de mannelike kerngezondheid van een
negergrijns. Degeen die mij dat portret zond, had eronder geschreven: Wie niet slim
is moet sterk zijn. - Laat ons eerlik blijven: ik zou het misschien tot zulke definities
kunnen brengen, ofschoon dit al een bizonder gelukkige is, ik zou niet kunnen
schrijven over wat het publiek hier verstaat onder talent. Mijn tekort aan
toneeldokumentatie zou gauw genoeg zijn bijgewerkt, maar mijn illuzies zijn niet
goedkoop genoeg meer, vrees ik, om de juiste verhoudingen te vinden in wat op de
planken ‘waar’ wordt gemaakt.
E. DU PERRON
POSTSCRIPTUM - Even voor dit verschijnt, heb ik iemand ontmoet die mij vroeg of
ik al de teorieën wel kende van Gordon Craig, en wat Taïrov over het ‘ontboeide
teater’ geschreven heeft, en het recept van Copeau voor het proeven van ‘intellektueel
toneel’. Neen, geen woord van dat alles! en ik heb mij ook nog niet laten inschrijven
voor de kursus-in-alle-kunstmysteriën van Raymond Duncan, die daarvoor toch een
groot plakkaat heeft uitgezet op de boulevard Saint-Germain. Mijn enig antwoord
hierop is: dat ik Dostojevsky niet lees, noch Shakespeare, noch wie ook die mij
werkelik aangaat. intellektueel of niet, volgens enige metode van proeven. Tant pis
voor wie mij niet begrijpt.
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Kaas
Achtste hoofdstuk
Het inrichten van zijn kantoor is voor een man van zaken wat het gereed maken van
de luiermand voor een aanstaande jonge moeder is.
Ik herinner mij nog goed de geboorte van mijn eerste kind en nu nog zie ik mijn
vrouw terug zooals zij toen, na de volbrachte dagtaak, tot laat in den avond bij de
lamp zat te naaien, af en toe rustend tot de pijn in hare lenden wat overging. Zij had
iets plechtigs over zich, als iemand die alleen staat op de wereld en zijn eigen weg
gaat zonder zien of hooren. Zoo'n gevoel kwam er ook over mij bij 't krieken van
mijn eersten kaasdag.
Ik was vroeg op, zóó vroeg dat mijn vrouw zei dat ik gek was.
- Nieuwe bezems vegen schoon,’ zegt zij.
Ik moest eerst decideeren of ik mijn kantoor thuis zou inrichten of in de stad.
Mijn vrouw vindt thuis, omdat het goedkooper is, want dan heb ik geen extra huur
te betalen en bovendien heeft mijn gezin 't gebruik van de telefoon.
Wij hebben het huis geïnspecteerd en onze keus is gevallen op een kamertje boven
de keuken, naast de badkamer. Om een bad te nemen moet je dus door mijn kantoor,
soms in je pyjama, maar dat gebeurt meestal 's Zaterdags na den middag of 's Zondags
en dan heeft mijn kantoor zijn officieel karakter verloren. Het is dan neutraal terrein
en voor mijn part mag men er dan borduren of kaart spelen, op voorwaarde dat mijn
dossiers niet worden aangeraakt, want dat zal ik niet dulden.
Het kamertje is behangen met landschappen die jachten vischpartijen voorstellen
en ik was eerst van plan nieuw papier te laten plakken. Een strenge, eentonige
achtergrond, zonder bloemen of wat ook, en dan niets anders ophangen dan een
scheurkalender en bijvoorbeeld een landkaart van het Nederlandsche kaasgebied. Ik
heb pas een
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merkwaardige gekleurde kaart gezien van het wijngebied rond Bordeaux. Misschien
bestaat er iets dergelijks voor de kaasproductie. Maar mijn vrouw vond dat het
behangen nog wachten kon tot mijn zaken zich uitbreiden. ‘Tot het gaat,’ zegde zij
eigenlijk. En zoo heb ik het oude behang dan maar voorloopig behouden.
Toch deed ik beter mijn wil door te zetten, want wie staat er aan het roer van het
kaasschip, mijn vrouw of ik?
Later moet dat behang tòch weg, want in 't diepste van mijn ziel staat het ten doode
opgeschreven. En een man van zaken moet zijn wil doordrijven, al stond de onderste
steen boven.
Er moet gezorgd worden voor brievenpapier, voor een bureau-ministre, voor een
schrijfmachine, voor een telegramadres, voor brievenknippen en voor een hoop
andere dingen, zoodat ik het vreeselijk druk heb. Want alles moet gauw gaan,
aangezien die twintig ton Edammers over een dag of drie hun tocht naar 't zuiden
aanvangen. En bij hun aankomst moet alles in slagorde staan. De telefoon moet
bellen, de schrijfmachine ratelen, de knippen open en dicht gaan. En ik zit in 't midden,
want ik ben het brein.
Over de kwestie van het brievenpapier heb ik mij een halven dag lang het hoofd
gebroken. Ik ben namelijk van meening dat er een moderne firmanaam moet op staan
en niet zoo maar eenvoudig Frans Laarmans. Ook vind ik beter dat mijn
kaasonderneming niet ter oore van mijnheer Henri komt, voordat ik zeker ben nooit
meer een voet in de General Marine te zetten, tenzij dan om de kaas te leveren aan
de kantine.
Ik heb nooit kunnen vermoeden dat het kiezen van een firmanaam zoo moeilijk
is. En toch zijn millioenen menschen met minder verstand dan ik over die moeilijkheid
heen geraakt.
Als ik de naam zie van een bestaande firma, dan komt mij die altijd heel gewoon,
ik zou haast zeggen bekend voor. Die menschen konden niet anders heeten dan zij
heeten. Maar waar een nieuwe naam vandaan gehaald? Ik
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stond voor al de moeilijkheden der schepping, want uit niets moest ik iets te voorschijn
tooveren.
Ik begon met het eenvoudige Kaashandel.
Maar als daar mijn naam niet onder staat, dan is het te onbepaald. Kaashandel,
Verdussenstraat 170, Antwerpen, ziet er verdacht uit, alsof er iets verdoken wordt
gehouden, alsof er wormen in die kaas zitten.
Toen kwam ik op Algemeene Kaashandel.
Dat was al beter. Maar ik vind dat zoo'n Vlaamsche benaming zoo naakt is, zoo
overdreven duidelijk, zoo zonder bloemen. En ik houd niet van het woord kaas, dat
heb ik nog gezegd.
Daarop probeerde ik Commerce Général de Fromage.
Klinkt beter en fromage is minder kaasachtig dan kaas.
Commerce Général de Fromage Hollandais is weer een stap vooruit. Daardoor
houd ik mij zeker een hoop menschen van het lijf die Gruyère of Chester noodig
hebben, terwijl ik alleen Edammer omzet. Maar Commerce is toch niet alles.
Entreprise Générale de Fromage Hollandais.
Daar zit klank in. Maar Entreprise beteekent ondernemen en ik onderneem eigenlijk
niets. Ik sla eenvoudig kaas op en verkoop die.
Dus Entrepots Généraux de Fromage Hollandais.
Maar het opslaan is bijzaak. Dat doe ik trouwens niet eens zelf, want ik wil al die
kaas niet in mijn huis. De buren zouden protesteeren en daar heb je de Veemen voor.
De verkoop is hoofdzaak en teekenend voor mijn bedrijf. De omzet, zooals Hornstra
zegt. Wat de Engelschen ‘trading’ noemen. Dat is nog eens een woord!
Waarom ook geen Engelsche firmanaam, zooals de General Marine and
Shipbuilding Company-zaliger? Engeland heeft op handelsgebied een verdiende
wereldfaam.
General Cheese Trading Company? Ik begin licht te zien. Ik voel dat ik mijn doel
ga bereiken.
Antwerp Cheese Trading Company? Of misschien General Edam Cheese Trading
Company?
Zoo lang die kaas er in zit zal het niet gaan. Die moet
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vervangen worden door iets anders: voedingswaren, zuivelprodukten of iets van dien
aard.
General Antwerp Feeding Products Association?
Eureka! De beginletters vormen GAFPA, een echt slagwoord. Koop liever uw
kaas bij de Gafpa mijnheer. Ik zie wel dat U niet gewoon zijt aan echte Gafpakaas,
mevrouw. Gafpakaas is geen kaas, het is honig, mijnheer. Haast U, want onze laatste
zending Gafpakaas is bijna uitgeput. Later zal kaas van zelf wegvallen, want Gafpa
wordt spoedig een synoniem van volvette Edammerkaas. Ik heb gedejeuneerd met
één enkel broodje en een stuk Gafpa. Zoo ver moet ik komen.
En niemand die weet dat Fransje Laarmans er achter zit, behalve mijn gezin, mijn
broer en mijn vriend Van Schoonbeke aan wie ik mijn firmanaam direkt per telefoon
heb bekend gemaakt, want mijn telefoon is in orde en heeft natuurlijk succes.
Mijn zoon Jan belt al zijn schoolvrienden op, zoo maar voor zijn plezier, en ik
moest wachten om aan de beurt te komen. Den eersten dag zie ik wat door de vingers,
want ik wil niet kleingeestig zijn. Maar Van Schoonbeke verstond mij niet. Hij dacht
dat ik Gaspard zei, omdat zijn vriend met die gouden tanden zoo heet. Enfin, ik vertel
hem dat Woensdag wel. Ik heb hem dan maar gezegd dat mijn telefoon in orde is en
hem mijn nummer opgegeven. Hij heeft mij gefeliciteerd, want dat doet hij altijd,
en gezegd dat ik nu maar eens een monster van mijn Edammer moet brengen.
Natuurlijk krijgt hij dat. En een cadeau ook. Hij en Hamer krijgen ieder een mooi
cadeau, zoodra ik tijd heb.
Ik vind het jammer dat Gafpa niet tevens mijn telegramadres kan zijn, maar dat
staat reeds geboekt op naam van de firma Gaffels en Parels. Ik heb dan geaarzeld
tusschen Kaasmensch, Kaasbol, Kaastrader, Kaastrust, Laarmakaas en Kaasfrans,
want tien letters is het maximum, maar die bevielen mij geen van alle. En tenslotte
heb ik Gafpa eenvoudig omgekeerd en Apfag gekozen. En het scheelde weinig of
dat ging evenmin want Apfa, zonder G, bestaat
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al. Het hoort toe aan de Association Professionnelle des Fabricants d'Automobiles
en heeft dus niets met kaas te maken.
Nu kan mijn brievenpapier gedrukt worden en zoodra het gereed is schrijf ik een
briefje aan Hornstra. Niet opdat hij de zending zou bespoedigen, want ik ben nog
lang niet gereed met mijn kantoorinrichting, maar hij moet mijn brievenpapier zien.
Mijn vrouw ziet met welgevallen dat ik het zoo druk heb. Zij is zelf altijd aan 't
werk, want zij kan geen lamlendigheid uitstaan.
Ik zie dat zij gelukkig is.
Als ik op mijn kantoor zit gaat zij nooit naar de badkamer zonder een woord van
verontschuldiging, omdat zij dan door mijn departement moet. Zij zegt bijvoorbeeld
‘die zeep is als weer op’. Ofwel ‘ik moet eventjes wat warm water krijgen om een
pull-over te wasschen’.
Ik lach haar welgevallig toe en zeg ‘ga je gang’. Maar ik moet zeggen dat ik hare
keuken even goed respecteer als zij mijn kantoor.
Ik zou wel eens in hare beenen knijpen als zij langs komt, maar mijn kantoor is
voor mij een heiligdom.
Zij telefoneert nu ook, naar den slager en zoo. Het heeft moeite gekost haar dat te
leeren, want zij had het nog nooit gedaan en kon maar niet begrijpen dat het voldoende
was die nummertjes te doen draaien om met den bakker in gesprek te komen. Maar
zij is hardnekkig en nu telefoneert zij als een veteraan. Zij maakt er alleen nog wat
gebaren bij, alsof de bakker haar zien kon.
Als ik haar zoo bezig zie, nu eens in de keuken, dan weer boven of in den kelder,
zeulend met waschgoed of emmers, dan vind ik het verstommend dat zoo'n eenvoudig
mensch zoo gauw achter die vervelende clausule in mijn kontrakt met Hornstra
gekomen is.
En ik vind het vreeselijk jammer dat mijn goede moeder dat alles niet meer heeft
mogen mede maken. Die had ik eens willen zien telefoneeren.
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Negende hoofdstuk
Ik heb een exemplaar van mijn brievenpapier medegenomen naar de kletspartij bij
mijn vriend Van Schoonbeke en het hem beneden in de gang getoond, want hij is
mij tegemoet gekomen.
- Beste gelukwenschen,’ heeft hij nog eens gezegd en daarop stak hij het in zijn
zak.
Ik kreeg als vanzelf mijn plaats van den vorigen keer weer terug en ik geloof vast
dat niet één van die helden het nog zou aandurven mijn stoel bezet te houden.
Zij hadden het dien avond over Rusland.
In den grond van mijn hart bewonder ik die blootvoeters die uit een puinhoop een
nieuwen tempel probeeren op te bouwen. En dat moet nog iets heel anders zijn dan
twintig ton kaas omzetten. Maar als man van de Gafpa ken ik geen sentiment en ben
vast besloten alles te vertrappen wat mijn kaas in den weg staat.
Een van hen beweerde dat ze ginder bij millioenen van honger omkwamen, als
vliegen in een ledig staand huis. En op dat moment gaf die leuke Van Schoonbeke
mijn brievenpapier aan zijn naasten buurman die met belangstelling vroeg wat het
beteekende.
- Dat is het brievenpapier van de nieuwste onderneming van onzen vriend
Laarmans,’ lichtte hij toe. ‘Hebt U het nog niet gezien?’
De lafaard zei dat hij 't niet gezien, maar er wel van gehoord had en gaf het op zijn
beurt door aan zijn buurman. En zoo ging het in triomf de tafel rond.
‘Zeer interessant’, ‘het ziet er puik uit’, ‘ja natuurlijk, niets gaat voedingswaren
te boven’, klonk het voor en naast mij. De mummie van Tut-Ank-Amon zou niet
meer belangstelling hebben gewekt.
- Een flinke Gafpa, dàt is wat de Russen noodig hebben,’ zei Van Schoonbeke.
- Ik drink op het heil van de Gafpa,’ verklaarde een oude advokaat die, geloof ik,
minder geld heeft dan hij voorwendt te bezitten. Hij is nu de minste van 't gezel-
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schap, sedert ik mijn verdacht ‘inspecteurschap van de scheepstimmerwerven’ heb
afgeschud, en maakt van iedere gunstige gelegenheid gebruikt om zijn glas te ledigen.
Het is hem, geloof ik, alleen om den wijn te doen.
Ikzelf gaf het papier natuurlijk door zonder het een blik te gunnen en zoo belandde
het tenslotte weder bij den gastheer die 't voor zich op de tafel legde.
- Drommelsche Frans,’ zei Van Schoonbeke toen ik afscheid nam.
- A propos,’ vertrouwde hij mij toe, ‘notaris Van der Zijpen heeft mij verzocht U
zijn jongste zoon aan te bevelen voor een eventueele associatie. Geld hoor, veel geld
en nette menschen,’ besloot hij.
Ik de vruchten van mijn werk met de eerste de beste deelen? Ik denk er niet aan.
Dat jongmensch bij de General Marine aanbevelen om daar mijn plaats in te nemen,
dat is iets anders.
- De kaas is aangekomen, Pa,’ riep mijn zoon Jan, die in de deur stond toen ik
thuis kwam.
Het nieuws werd door mijn dochtertje bevestigd.
Er had iemand getelefoneerd om te vragen wat zij er mede doen moesten. Maar
Ida had den naam niet onthouden, of misschien niet verstaan. Waarom had zij moeder
dan niet geroepen? Maar die was uit geweest voor een boodschap.
Is het niet ongehoord dat er twintig ton kaas voor mij in de stad staan en dat
niemand mij zeggen kan waar ze zijn? Reken dan al op je kinderen.
Was het eigenlijk wel waar? Zou het soms geen grap zijn van Van Schoonbeke?
Of had zij niet verkeerd begrepen?
Maar Ida hield vol en liet zich niet van haar stuk brengen. Zij leek wel een muilezel.
Ze hadden gezegd dat er voor mij twintig ton kaas was aangekomen en instructies
gevraagd. Ook hadden zij iets van hoeden gezegd.
Nu vraag ik je toch. Eerst waren het kazen en nu zijn het hoeden. Zou je zoo'n
meid geen draai om de ooren geven? En dat zit op 't Gymnasium in de vierde klas.
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Ik kon niet eten van zenuwachtigheid en trok naar mijn kantoor. Was nu mijn vrouw
zeep komen brengen of ‘eventjes wat warm water halen,’ ik zou ze gewaterd hebben.
- Nu geen piano spelen,’ hoorde ik haar beneden verbieden. En dat deed mij deugd
als een blijk van eerbied.
- 't Is net of je spijt hebt,’ zei mijn vrouw bits.
- Hoe spijt? Wat spijt?’ beet ik haar toe. ‘Ik verwacht immers die kaas. Zij moet
komen. Maar heb je nu ooit zoo iets gehoord? De gevaporiseerde Edammers of de
kazen die in hoeden verkeerden. Het lijkt wel een sensatiefilm.
- Maar wind je nu toch niet op,’ zei mijn vrouw. ‘Is de kaas niet aangekomen dan
is het een misverstand. En is ze wel aangekomen, des te beter dan. Die kaas zal
immers niet naar Holland terugkeeren? Nu zijn alle kantoren gesloten, maar ik wed
dat je morgen vroeg nieuws hebt van de spoor. Of komt die kaas met een boot?’
Dat wist ik niet. Hoe kon ik het weten? Maar dat ezelsjong, dat getelefoneerd had,
behoorde het te weten.
- Kom, Frans, eet liever en heb geduld tot morgen vroeg, want het is nu tòch te
laat.’
Ik ging dan maar zitten, na een laatsten tijgersblik op het ezelsjong in kwestie dat
daar stond met tranen in de oogen, maar met een vastberaden trek om den mond. Zij
was nog woedend op den koop toe, want toen Jan, die een jaar ouder is, even later
zijn hoed op haar bord legde, met een mes er naast, gaf zij 't hoofddeksel zoo'n klap
dat het in de keuken onder 't fornuis terecht kwam.
Ja, ja. Die kaas is aangekomen. Ik voel het.

Tiende hoofdstuk
Den volgenden morgen werd ik even na negen opgebeld door het Blauwhoedenveem
dat vroeg waar zij met de kaas moesten blijven.
Nu begrijp ik alles van die hoeden. Ik zal haar een plak chocolade geven.
Ik vroeg terug wat zij gewoonlijk met Edammers deden.
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- Naar de koopers voeren, mijnheer. Geef U ons de adressen maar even op.’
Ik zegde nu dat deze twintig ton nog niet verkocht waren.
- Dan kunnen wij ze opslaan in onze patentkelders,’ werd mij geantwoord.
Aan de telefoon kan je moeilijk nadenken, vind ik. Het gaat mij te gauw. En mijn
vrouw raadplegen, dat wilde ik niet doen. Dat ik haar zeggenschap verleen in zake
het al of niet opnieuw behangen van mijn kantoor, vind ik normaal, maar waar het
om het lot van de kaas zelf gaat, moet ik de leiding hebben. Ben ik niet de Gafpa?
- Het beste is misschien dat U even bij ons op kantoor komt,’ werd nu geraden.
Die vaderlijke uitnoodiging werkte prikkelend op mijn zenuwen, want het was net
alsof ze mij, met mijn kazen, onder hun hoede namen. En ik heb van niemand
bescherming noodig, evenmin als ik dat notariskind met al zijn geld noodig heb.
Niettemin nam ik zijn voorstel aan, niet alleen omdat er dan een eind kwam aan
het telefoneeren, maar omdat ik vind dat ik mijn kazen, bij hun aankomst in
Antwerpen, als het ware tegemoet moet gaan. Deze eerste zending is de voorhoede
van een leger waarmede ik persoonlijk kennis moet maken. En ik zou niet willen dat
Hornstra later vernam dat zijn Edammers onder de grootste onverschilligheid hun
eerste etappe hadden volbracht.
Voor ik op het Blauwhoedenveem arriveerde was het pleit van mijn kazen reeds
beslecht, want ik word met den dag gedecideerder.
Zij moeten den kelder in. Wat zou ik er anders mede beginnen?
Ik geloof dat Van Schoonbeke aan Hornstra niet heeft medegedeeld dat ik klerk
was bij de General Marine en dat ik mij dus niet alleen in 't kaasvak heelemaal moet
inwerken, maar eerst ook nog mijn kantoor op zijn pooten moet zetten. In ieder geval
heb ik mij met den eigenlijken verkoop nog niet kunnen bezighouden. Ik heb nog
niet
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eens een bureau-ministre gevonden en ook geen schrijfmachine.
Dat is alweer de schuld van mijn vrouw, die beweert dat ik voor een paar honderd
frank een tweedehandsbureau koopen kan. In de winkels van kantoormeubelen kost
zoo'n bureau zoo wat twee duizend frank, maar dan heb je 't na den middag thuis en
de zaak is afgeloopen. En ik vind dat zoo'n aankoop niet meer dan een half uur in
beslag mag nemen, want de tijd staat niet stil en de dagen worden weken. En 't
omzetten van mijn kaas moet toch óók een beurt krijgen.
Dus den kelder in.
Maar als die Blauwhoedenveemmenschen soms dachten dat hun benaming
‘patentkelders’ indruk op mij gemaakt heeft, dan hebben zij 't glad mis. Kom, kom.
Daar bijt ik niet in, heeren!
Ik wil die kelders met eigen oogen zien. Ik wil er mij van overtuigen dat mijn kaas
er veilig, frisch en ongestoord rusten zal, vrij van regen en van ratten, als in een
familiegraf.
Ik heb dan hun kelders geïnspecteerd en ik moet erkennen dat zij in orde zijn. Zij
zijn gewelfd, de vloer is droog en de muren gaven geen geluid toen ik er met een
stok op klopte.
Hier ontsnapt mijn kaas niet uit, daar kan ik gerust in zijn. En er heeft nog meer
kaas in geresideerd, dat kan ik wel ruiken. Als Hornstra die kelder te zien krijgt, dan
word ik gefeliciteerd.
Mijn twintig ton stonden op vier sleeperswagens op hun binnenplein, want zij
hadden de kaas gisteravond nog gauw gelost, anders had de spoor staangeld in
rekening gebracht. En zoo kon ik het opslaan in mijn kluis nog bijwonen. Ik bleef
midden in den kelder staan, als de instructeur van een rijschool, en hield alles in de
gaten tot de laatste kist aangebracht was.
Hornstra's proefzending bestaat uit tien duizend kazen, ieder van ongeveer twee
kilo's verpakt in drie honderd zeventig patentkisten. Meestal wordt Edammer los
ver-
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zonden, zei de man, maar dit is puike volvette kaas die 't verpakken wel waard is.
Zoo'n verpakking maakt de aflevering gemakkelijk en ik zal dus verkoopen per
meervoud van zeven en twintig kazen, want in iedere kist zitten zeven en twintig
stuks.
De laatste kist was opengebroken. Door de douane, zei de man van 't Veem. En
die hadden een van mijn kazen midden door gesneden. De eene helft ontbrak en ik
vroeg waar die gebleven was.
Daarop vroeg die man op zijn beurt of ik vroeger wel meer aan de haven te doen
had gehad. Hij had den indruk dat ik geheel nieuw was in 't vak, anders had ik toch
geweten dat het met de douane een kwestie van geven en nemen is.
- Weet U dan niet, mijnheer, dat zij het recht hadden die drie honderd zeventig
kisten een voor een open te breken? Wij hadden de waarde van die doorgesneden
bol door de douane kunnen doen vergoeden, mijnheer, maar ik heb de helft aan de
commies cadeau gegeven en daardoor voor Hornstra drie duizend frank aan rechten
uitgespaard mijnheer, want de kaas was als halfvette gedeclareerd, terwijl het volvette
is, die hooger getaxeerd wordt. Begrijpt U, mijnheer?’
Dat herhalen van ‘mijnheer’ had iets dreigends.
Daarop vroeg hij mij of hij een kist bij mij thuis mocht afgeven, want ik had zeker
monsters noodig.
Ik voelde dat het maar beter was met die mensshen van 't Blauwhoedenveem geen
kwestie te krijgen en keurde het thuis bestellen van die kist goed, al heb ik niet zoo
dadelijk monsters noodig. Want eerst moet mijn kantoor perfekt in orde zijn. En dan
ga ik aan 't verkoopen.
Na die man het restant van den bol en een royale fooi gegeven te hebben, want ik
vind niets zoo prettig als 't zien van een stralend gezicht, beval ik hem mijn kazen
nog eens warm aan en daarop werd de poort dicht gemaakt, een poort als van een
burcht ten tijde der kruistochten.
Ik kan gerust naar huis gaan. Dáár komen mijn Edammers niet uit, tenminste niet
met geweld. Zij zullen hier
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liggen tot den dag van hun opstanding, als wanneer zij er in triomf zullen worden
uitgehaald om te pronken voor winkelruiten zooals die waar ik bij mijn terugkeer uit
Amsterdam heb voorgestaan.

Elfde hoofdstuk
Toen ik thuis kwam stond de kist reeds op mijn kantoor. Een zware kist met zes en
twintig kazen, ieder van twee kilo, plus de verpakking. Samen zestig kilo dus.
Waarom had hij die kist niet naar den kelder gebracht? Hier stond zij in den weg
en die kaaslucht drong reeds door de planken heen. Ik probeerde ze te verplaatsen,
maar dat ging niet.
Dan maar een breekijzer gehaald.
En daarop ging in aan 't hameren dat het huis er van dreunde en mijn vrouw de
trap op kwam om te kijken of zij mij niet helpen kon. Ze vertelde dat madame Peeters,
die naast ons woont en aan de gal lijdt, in haar deur had staan toekijken tot de kist
binnen en de man van 't Veem met zijn karretje de straat uit was. Ik zei da madame
Peeters voor mijn part kon dood vallen en na even gerust te hebben kreeg ik een
plank los. Waar het patent in bestaat weet ik niet, maar stevige kisten zijn het zeker.
De rest was kinderspel, want na een laatste poging kwamen zij te voorschijn. Kaas
voor kaas verpakt in zilverpapier, leken het wel groote Paascheieren. Ikzelf had ze
op 't Veem al gezien, maar toch pakte het me nog.
De kaasroman was werkelijkheid geworden.
Ik verklaarde kordaat dat ze naar den kelder moesten en daar gaf mijn vrouw mij
gelijk in, want kaas droogt uit.
Zij riep Jan en Ida en onder ons vieren daalden wij de trap af, ieder met twee kazen
in de armen, zoodat wij in drie reizen met het overbrengen gereed kwamen. De twee
laatste bollen werden door de kinderen gehaald. De groote ledige kist wilde ik zelf
naar beneden doen, maar Jan, die zijn zestiende jaar in gaat en sportief is, nam ze
mij uit de handen, zette ze op zijn kop en bracht ze zoo naar den
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kelder. Onderweg liet hij telkens zijn handen los, als een equilibrist.
Beneden legde mijn vrouw de zes en twintig Edammers er weer in en ik dekte ze
toe door de planken van het deksel er los boven op te leggen.
- En nu moeten jullie de kaas maar eens proeven,’ zei ik, want ik had voorgoed
de leiding genomen.
Daarop pakte Jan een van die zilveren bollen beet, gooide hem de hoogte in, liet
hem van uit zijn hand over zijn gestrekten arm naar zijn kin toe rollen en gaf hem
pas aan mijn vrouw toen hij mijn blik gewaar werd. Ida, die óók het hare wil bijdragen,
ontdeed hem voorzichtig van zijn zilveren kleed en toen kwam daar wel degelijk een
roode kaas te voorschijn zooals ik ze van kindsbeen af heb gekend en zooals ze overal
in de stad te krijgen zijn.
Nadat wij hem even hadden staan aankijken, beval ik met een stalen gezicht hem
middendoor te snijden.
Eerst probeerde mijn vrouw, toen kreeg Ida het mes tot in de helft en Jan deed de
rest.
Mijn vrouw rook er eerst aan, sneed er dan een schijf af, proefde en gaf de kinderen
ieder een stuk. Ikzelf officieerde.
- Moet jij niet proeven,’ vroeg eindelijk mijn vrouw die al een paar keer geslikt
had. ‘Zij is lekker hoor.’
Ik houd niet van kaas, maar wat anders kon ik doen? Moet ik voortaan het voorbeeld
niet geven? Moet ik niet voorop loopen in het leger der kaaseters? Ik werkte dus een
brok naar binnen en toen belde mijn broer.
Hij zette zijn fiets in de gang, zooals hij iederen dag deed, en daarop dreunde zijn
opgewekte stap door het huis.
- Geen belet?’ vroeg hij, toen hij al in de keuken stond.
- Is dat nu je kaas, kerel?’
En zonder omslag sneed hij een stuk af en deed een flinken hap.
Ik volgde den indruk op zijn levendige trekken. Hij fronste eerst de wenkbrauwen,
als proefde hij iets verdachts en keek mijn vrouw aan, die hare lippen nog aflikte.
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- Magnifiek!’ verklaarde hij nu opeens. ‘Nooit in mijn leven heb ik zulke heerlijke
kaas geproefd.’
Als het waar is kan ik gerust zijn, want hij is twee en zestig en heeft altijd kaas
gegeten.
Was mijn kantoor nu maar in orde.
- En heb je al veel verkocht?’ informeerde hij. En hij sneed nog een stuk af.
Ik zei dat ik pas zou beginnen als mijn organisatie perfekt was.
- Maak dan maar spoed met die organisatie,’ raadde hij. ‘Want als die twintig ton
als proef bedoeld zijn, dan verwachten die menschen misschien dat je iedere week
een ton of tien verkoopt. Vergeet niet dat je agent bent voor 't heele land. En dan heb
je dat Groothertogdom óók nog. Was ik in jouw plaats, ik trok mijn stoute schoenen
aan en ging er direkt op uit.’
En meteen was hij de deur uit, mij alleen latend met vrouw en kinderen, en met
die kaas.
's Avonds ben ik naar Van Schoonbeke gegaan om daar een brief aan Hornstra te
typen, op papier van de Gafpa, want zelf zit ik nog steeds zonder schrijfmachine en
ik moet toch de goede ontvangst van zijn zending berichten. Ik heb van de gelegenheid
gebruik gemaakt om voor Van Schoonbeke een halven Edammer mede te nemen,
want hij is zeer gevoelig voor attenties.
Na geproefd te hebben heeft hij mij weer eens gefeliciteerd en gezegd dat hij mijn
kaas zal bewaren om ze aan zijn vrienden voor te zetten op de eerstvolgende partij.
Als ik het goed vindt zal hij zorgen dat ik kandidaat ben bij de aanstaande
presidentsverkiezing van den Vakbond der Belgische Kaashandelaars.
En nu aan 't werk!
WILLEM ELSSCHOT
(Wordt vervolgd)
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Een, Twee, Drie, Vier, Vijf
De deur wijkt open en, nadat ik den sleutel uit het slot getrokken heb, druk ik hem
met mijn lichaam terug. Hij sluit zich met een geluid, dat uit twee andere geluiden
bestaat en het kleine portaal doet weergalmen. Met mijn rechter hand voel ik in mijn
broekzak, terwijl ik de vervelooze trap oploop. Mijn jas is dun en het is buiten koud
geweest. Eerste verdieping. Mijnheer Schelm. Tweede verdieping. Mevrouw Beest.
Derde verdieping. De familie Modder (jongenheer Modder, wiens stem wij soms
hooren.) Vierde verdieping. ‘Heden gebeurde een ontzettend ongeluk...’ Voordat er
iets gebeurd is, werken de rotatiepersen al. Prachtige instrumenten, - maar geen
nikkelen handvat. Ik struikel over den drempel en treed binnen. Eerste minuut. De
dag is binnen grauwer dan buiten. Mea is al opgestaan, zij is bleek, heeft wallen
onder de oogen. Mea, Henriëtte. ‘Hoe is het gegaan?’ Ik trek mijn jas uit, guldene
livrei der armoede, de ellebogen zorgvuldig door een liefhebbende vrouwenhand
kaalgeschuurd, opzettelijke gaatjes gebrand door sigaretten. Maar in de kast hangen
de verwonderlijk weelderige pelzen, enzoovoort. Zooals in dat verhaal van Sherlock
Holmes: Neville St. Clair, vermomd als bedelaar met een ‘shock of very bright red
hair’, de zakken vol ‘coppers’. Koper, nikkel. Köpenick, kapitein. Von Kleist,
luitenant. ‘Slecht gegaan.’ Ze weet dit al. Zeer snel, terwijl ik zitten ga op een der
gebeeldhouwde zetels, herzie ik mijn bedeltocht, die niets opgeleverd heeft. Werkeloos
en toch niet werkeloos. Niet stempelen. Zijn er nikkelen stempels? Harmsen had
geen cash, Derksen geen groot geld, van Bol alles op de bank. Waardige vrienden.
Schurken en schulden. Of meneer maar liever niet meer terugkomt. Wij gaan alle
drie een langdurige reis buitenslands ondernemen, onze drie zuinige vrouwen
verafschuwen de bedelarij, juist van onze intiemste vrienden, wij onderhouden reeds
verscheidene andere vrienden, neven, achterneven, zes grootmoeders en een halfzijdig
verlamd familiefactotum, wij kregen
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hevige klappen in zaken, je weet hoe luxueus Marie is, hoeden met heele vogels erop
(Henriëtte Vogel), een andere keer eens, maar, kerel, drink een borrel, en misschien
dat de oudoom van Smerksen je aan een baantje kan helpen, of... wacht eens,...
Vlerksen zoekt een huisknecht, of word koloniaal, sandwichman, astroloog, roover,
berenleider maar ga in Jezusnaam weg! ‘Neen, Mea, niets, je kent het, het oude liedje.
Ik heb niet eens gegeten vandaag.’ Mea culpa. Von Kleist had ‘ein undifferenziertes
Kindergesicht’. Maar Pruisisch luitenant toch. Mea, slank (niet mager), gediff...
gedistingeerd mat (niet grauw van den honger), eenvoudig gekleed (en allerminst
armoedig), staat weer op en reikt me een stuk chocola aan met een half opgestroopt
nikkelen ik bedoel zilveren hemdje van zilverpapier en den indruk van drie snijtanden,
zoodat er iets lichter bruin gekleurde strepen in de chocola zichtbaar werden. Mogelijk
is dit een bewijs van slechte qualiteit... van de tanden, die niet met goud geplaveid
zijn. Harmsen had een vreeselijk goud gebit, waarmee hij mij de kamer uitgrijnsde.
Misschien kunnen we onze gebitten verkoopen aan een Chineeschen beul. De kamer
is ineens erg kaal. ‘Heb je...?’ Ja, knikt Mea, ze heeft een half uur in de rij moeten
staan, maar de pendule is verdwenen, de tijd klopt alleen nog maar in onze harten.
‘Luister eens, kind, er zit niets anders meer op; je weet, het is geen licht besluit, maar
het is het beste, het verlost ons voorgoed van alle ellende, en er is bovendien niemand
die we ongelukkig maken.’ Haar lip trilt als van een kind. Er zit poeder op haar
moedervlekje. Och. En dan dat vettige haar van de keuken, de gesublimeerde
vettigheid van duizend maaltijden. ‘Flink zijn, denk nu aan een operatie, het duurt
zelfs veel korter, en dan is alles voorbij en zijn we hereenigd zonder de zorgen van
dit aardsch bestaan!’ Braaf gezegd. Bij het Heilsleger! Een zwarte hoed met rooden
strik zou Mea wel staan. Ik overste. En dan een warm baantje bij de potten erwtensoep
op straat met Kerstmis. ‘Wo ist das Herz aus rotem Stein? Ich diente sieben Jahre
schwer...’ Hoe kan een vrouw nu toch snik-
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ken, als ze van alle lasten bevrijd zal worden. (Potten aan driepooten. Pythia.
Vogelauguren. Henriëtte Vogel). Ik ga maar naar haar toe, neem haar in mijn armen
en lik aan haar reeds half gedroogde tranen. Een lief gezicht heeft zij toch, op straat
draaien de ‘heeren’ zich maar wàt naar haar om. Een beroep als een ander. Met een
vetten grijns liet hij zich achterover in den stoel vallen, en strekte de met juweelen
ringen beladen hand uit, waarin zij aarzelend haar schandegeld schoof. Ik had moeten
schrijven, maar 't zou hier te koud zijn. ‘Kom, kindje, wees nu flink.’ Laat ze eerst
maar uithuilen. Der Tod und das Mädchen, een lang strijkkwartet van Schubert.
Beethoven zei: ‘viehische Lust’, om een vrouw te omarmen; zou wel anders spreken
in mijn schoenen. Tweede minuut. Zes kogels, twee voor de voeten, Jezus werd aan
de voeten vastgespijkerd, dat was nog eens wat. Dan begin ik onmiddellijk te praten,
zooals hypnotiseurs en leeuwentemmers hun object geen oogenblik aan zichzelf
mogen overlaten. Ik trek Mea aan haar beenige vogelschoudertjes naar mij toe en
doe haar naast mij neerzitten, op het knus-verkleurde divankleed, waaronder de
veeren krijschen, éen muzikale is er bij, met veel boventonen... ‘Luister nu, kindje,...’
boventonen in reden van 1 tot 4 tot 16, schitterend snarenspel,... ‘je denkt misschien,
dat het onwaardig is, wat we gaan doen,...’ der Tod und das Mädchen, een heel
kwartet in den divan, geld mee te maken,... ‘maar ik zou je een voorbeeld kunnen
noemen...’ tegelijk steek ik mijn hand in mijn rechter broekzak... ‘van inderdaad
hoogstaande menschen...’ en trek de revolver er uit zonder dat Mea het ziet... ‘ja,
van een literaire beroemdheid zelfs...’ het warm geworden nikkel voelt huiselijk aan,
het laatste geleende geld ging er mee heen, angstig dat ik was, dat de verkooper naar
een wapenvergunning zou vragen... ‘voor wie de zelfmoord, ik bedoel juist de
zelfmoord van een liefdespaar...’ de revolver ligt tusschen ons in als een pasgeboren
kind met een nikkelen gezichtje... ‘waarvoor de zelfmoord het hoogste was, de
opperste liefdesdaad zelfs...’ Liebesbedingung, Freud,... ‘de verwezenlijking
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van een jaren gekoesterd verlangen, misschien reeds van de prilste jeugd af,...’ achter
Mea's hoofd met de groote donkere oogen zie ik een ingelijste prent, een breistertje
met een poes, en heele velden van het behangsel met rozen en nootachtige figuren,
hier en daar nog verguld; de rand van de lijst snijdt links een roos, houdt rechts
tusschen een roos en een noot het midden; raak, in de roos,... ‘je hebt misschien wel
van den grooten dichter von Kleist gehoord, Heinrich von Kleist, die een zeer
ongelukkig leven leidde,...’ de revolver ligt veilig, ik betast zijn superieure vormen,
hier rond, daar recht, dan weer onmerkbaar welvend, de trekker is als een
beestentongetje in een opengesperden bek, een miereneter... ‘een sterk
minderwaardigheidsbesef, ondanks zijn schitterende begaafdheid...’ ondanks? soms
ben ik met mijn voegwoorden in de war, ‘dank zij’ moet het zijn. Buiten breekt de
zon door. Een straatventer. Bij de buren een piano, twee huizen minstens. De eerste
reis, die we samen maakten. In het hotel werd altijd gespeeld, bescheiden en verweg,
door de geluiden van het bordenwasschen heen was het te hooren. Ik zie de grauwe
binnenplaats, met de drie spichtige palmpjes en altijd een dikke kater... ‘maar alles
werd voor hem goedgemaakt, toen hij Henriëtte Vogel had gevonden, die met hem
sterven wilde...’ een mooi paar zal het geweest zijn, maar vooruit, het is niet alle
dagen zelfmoord, historische Objektivität, Professor Mostschädel, Todmädel,
Todmea,... ‘omdat ze meer van hem hield dan van haar leven, en omdat voor hem...’
ik schuif de revolver langzaam tegen Mea's dij aan, ze moet aan het wapen wennen,
en vooral niet gaan gillen... ‘het hoogste geluk daarin bestond...’ op den
schoorsteenmantel staat de bolvormige goudvisschenkom, met drie goudvisschen er
in, en éen, die wat zilverder gekleurd is, zonder daarom nu juist tot de familie...
‘samen en door eigen hand te sterven...’ der zilvervisschen te behooren. ‘Maar waaròm
dan toch?’ Die preek had ik ingeoefend, ik begin niet weer opnieuw. Het wapen
dringt een kuiltje in haar dij. Het vel is daar erg ruim geworden, maar toont nog
steeds de
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kleine pukkeltjes, die aanvoelen als een fijne rasp. De visschen zwemmen nu in een
soort quadrille, chassezcroissez, en avant, dat is lang geleden, pas des patineurs,
Cissy, ze stampte met zooveel animo, in zes stappen de heele zaal door. ‘Maar hoor
nu verder: op een kouden winterdag, in een park bij Berlijn, ik geloof op
Charlottenburg, schoot von Kleist eerst zich... eerst zijn geliefde, en toen zichzelf
dood. Dat is heusch niet zoo ongewoon als je wel denkt.’ Krachtelooze herhaling.
Maar haar oogen zijn vroom, geloovig. Het verhaaltje werkt. Nu snel handelen. Ik
leg de revolver als een stuk speelgoed op haar schoot, als een plotseling, doch
onopvallend geschenk aan een kind, waarvan men liever de gever niet wil zijn, en
vouw haar koude hand eromheen, daarop de mijne. De goudvisschen zijn ineens
groot geworden, door de straalbreking in het glas, platten dan af, splitsen zich in een
buik en een rug en losse vinnen. Hermaphrodieten. Chineesche vrouwen met
moederlijke broeken. Op de tafel liggen grammo-phoonplaten, de oudste; de nieuwere,
gave, zijn alle verkocht. Ik ken Mea drie jaar. Ze houdt nog steeds van muziek. ‘Wil
je?’ Dan kijkt ze in haar schoot en ziet. We nemen onze handen van de revolver af.
Een hard, glimmend metalen ding, zooals het ook aanvoelde. De zintuigen hebben
geen verrassingen voor elkaar. Derde minuut. Het is natuurlijk staal, geen nikkel.
Gebronsd staal. Alles vierkant, berekend, doelmatig, glad, koud. Zin uit een roman.
Eén richeltje doet denken aan de recht uitgesneden neus van een afgodsbeeld uit de
Congo, dat ik met Mea in Tervueren zag; de trekker daarentegen, zeer dwaas, aan
een onderdeel van de ijzeren kip in den speeltuin, waar ik wel heenging als kind.
Mijn moeder vond nooit goed, dat ik wat in die kip gooide. Misschien had ze geen
geld. Neen, dat is natuurlijk onzin. ‘Zou het pijn doen, dacht je?’ De prikkel in de
zenuwen verplaatst zich met een snelheid van dertig meter. ‘Neen, kind, maar dat
kan ik je nu niet uitleggen. Wees nu niet bang. Je gelooft toch, is het niet, dat we
elkaar na den dood terugzien? En je vader ook, en mijn ouders, en dan zijn we voor
eeuwig gelukkig!’ Ze vleit
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zich tegen me aan. Dertig meter. We zoenen elkaar, voor 't slapen gaan. Er treden
nu andere voorwerpen in mijn gezichtsveld, het zeil, met krassen, vegen en brokjes
modder voorzien, het uitgerafeld vloerkleed, een tafelpoot, in de beide kozijnen
smalle planten, verlept, maar toch groen. Op dezen divan hebben Mea en ik elkaar
voor het eerst bemind. Ze was zoo bang, haast nog meer dan nu. Er stond ook meer
voor haar op het spel, welbeschouwd. Ze ruikt naar vet haar, goedkoope zeep. Dertig
meter. Vooruit, Schluss, Henriëtte Vogel! Achtung, Achtung! Lage en hooge toon.
Heinrich der Vogler. Nog een kus, lippen hier en daar hard, een zacht kussentje van
snorhaartjes, niet kittelend. Lieber Heinrich, wie steht es mit der Religion? Bidden
laat ik haar beslist niet, maar dat heb ik er ook wel uitgekregen. Over tien tellen zij,
dan ik, de volgorde staat vast, daarin is weinig variatie te brengen. Vooruit nu, nee,
niet die tong. Miereneters. Er dendert een zware auto voorbij. Twee claxons. Groote
terts. Dood is zwart. Een musch in de vensterbank. Zal schrikken van het schot. Men
zou het wapen nog op iemand anders moeten richten, op Harmsen bijvoorbeeld, die
is komen kijken. Eerst door haar hersenen en dan in zijn onderkaak. Transplantatie
van hersendeeltjes in de kaak. De kaak gaat denken. Ik kauw, ik kauw, dus ik kauw.
Toch een gedachte! Cogito ergo sum, dubito ergo sum. Descartes, Augustinus...
Vreemd... die leegheid... dat geluk,... éen seconde van volmaakte leegheid. Al weer
voorbij, gladde oase in den tijd, alle klokken stonden stil, alle menschenharten, alle
dierenharten. Voorbij. Niet aan denken. ‘Nu, kind,’ - ik laat haar lippen los na een
onbedoeld geluid, ze is erg bleek, - ‘voor alle zekerheid, zie je, om alle... eh, vergiss...
neen, ik bedoel, om geheel zeker te zijn, zal ik het door je mond doen; doe je mond
dan open, en houd nu maar goed vast, och toe, schat...’ Maar ze houdt zich wel vast.
Ze spert haar mond open. Ik vat de revolver in mijn rechterhand. Achter-boven de
keelholte liggen de vitale deelen, niet bepaald waar ze mee denkt, maar waar al het
leven samenkomt. Och nee, het is alleen de grootere kans om
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zooveel mogelijk hersenmassa te vernielen. Ik zal niet kijken, maar dadelijk opstaan
en de tweede acte spelen in een anderen hoek van de kamer. 't Is misschien
schilderachtiger, dat de lichamen op elkaar... Vlug breng ik de revolver langs de
tandenrijen over de tong en mik. Ze spert heel wijd open, gehoorzaam. Ik ben een
keelarts, die de voorverwarmde spatel naar binnen voert. Speekseldraden spannen
zich in het hol, worden langer en dunner, en breken af. Ik zie de beide gehemeltebogen
aan weerskanten van de huig, twee rood-schemerige bruggebogen met één pijler.
Als een stalen motorboot schuift de revolver langzaam voorwaarts, mijn wijsvinger,
kleine kapitein, aan den trekker. Ze klemt zich steviger vast. Ik hoor het kletteren.
Het gebronsd staal slaat tegen de tandenrijen. Stil nu. Maar nog eens. Mijn handen
beven. Nog meer naar boven moet de loop gericht worden. Stil nu. Kletteren. Hoe
meer ik tracht mijn handen in bedwang te houden, hoe erger het beven wordt. Tik-tik,
rikketik. Helsche muziek. Chineesch. Plotseling een gil, hoog, gorgelend. Mea. Het
heeft te lang geduurd. Ze duwt mijn hand naar achter, spuwt half de revolver uit.
Kind met nikkelen gezichtje. Allemachtig! Mislukt. Nog een gil! De revolver ligt op
den grond. Nu de nageboorte. Ze komt naar me toe, doodsbleek, met verwrongen
gezicht, hijgend. ‘O God, nee, laat me niet sterven, ik... ik zal alles doen voor je,
maar laat me leven, ik ben zoo bang voor de pijn, en voor het schot ook. Beloof me,
dat je niet schieten zult!’ Alles in duigen... Avaient l'inexpiable tort, d'ajourner une
exquise mort. Hi, hi, hi, les amants bizarres! Zal ik morgen weer de vrindjes afloopen,
aanbellen, smeeken, voor jasexhibitionist spelen, weggetrapt worden? Dat nooit!
Dood moet ze. Laat haar nog maar even praten, dan schiet ik haar door den slaap.
‘Toe, beloof het nu! Ik zal alles voor je doen, werken, alles.’ Vierde minuut. ‘Ik zal
een betrekking zoeken.’ Dat doen we allebei al een half jaar. Snedige opmerking!
Er hapert toch wat aan d'r hersenen nu, ondanks de mislukking. Ze kan niets. Ze
wringt haar handen. Dan brengt ze haar gezicht vlak bij het mijne. Confidenties? De
goudvisschen
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plassen zorgeloos in hun kom. Eén hoog, muzikaal toontje. Ping! ‘Lieveling, luister
nu. Ik zal naar het station gaan, en vragen, of ze niet een juffrouw voor de privaten
gebruiken kunnen. Ik wil me aan andere mannen geven om voor ons beiden geld te
verdienen, alles wil ik voor je doen. Op straat word ik soms aangesproken. Er was
eens een rijke oude heer bij. Wat doet het er toe?’ Haar oogen glanzen. Ze weet niet,
dat ze al zoo goed als dood is. Ze lijkt op een der schimmen uit den Hades, die
Odysseus om leven smeekten. Odysseus vocht samen met Achilles, en Achilles tegen
Penthesileia. Weer Kleist. Achilles doodde Penthesileia, die hem voor haar einde
wel niet zulke short stories verteld zal hebben als wij aan elkaar. Short time. Oude
heeren. Ze zwijgt nu. Ik keer me van haar af, en zit gebukt te staren op de revolver,
die als een stalen motorboot de zeeëngte tusschen twee verkleurde paarsche
tapijtbloemen schijnt binnen te varen. Mea culpa. Ik keer me naar haar toe. Haar
oogen staan zoo klein, alsof ze slaap heeft. Wellustige fantasieën over oude heeren.
Een overgrootvadercomplex, wie weet? Heinrich von Kleist zou dit nooit geduld
hebben, om van Achilles maar te zwijgen. Short times met oude heeren. Maar het
duurt langer met oude heeren. ‘Ik wist niet, dat je zoo laf was.’ En ik draai me weer
om. Eensklaps hoor ik duidelijk mijn horloge tikken, maar dan herinner ik me, dat
ook dit allang verkocht is. Tik-tik. Het zijn de goudvisschen, met hun kleine,
beschubde staarten tegen het glas; of misschien luchtbelletjes, die aan de oppervlakte
breken. Mea ging er toch nog op uit om voedsel voor hen te koopen. De rijke dame
in den vischwinkel. Gedroogde watervlooien voor een short time. Wil mevrouw ook
een mooie Zuid-Chineesche sluiersalamander? Eigenlijk is Mea altijd een slechte
huisvrouw geweest, spaarzaam in kleine dingen, verkwistend in groote. Dat van die
watervlooien is dan geen goed voorbeeld, maar enfin. Ze snikt zachtjes. Geleidelijk
aan tracht ik mijn woede tegenover haar aan te wakkeren. Ontrouwfantasieën.
Onzindelijk. Modder op de vloer. Niet op te rekenen. Slechte adem soms. Praat te
veel. Nu kan
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ze wel stil zijn, denkt zeker, dat ik haar vergeet, houdt haar adem in. Loert ze soms
op de revolver? Ik raap het ding op. Haar schrikbeweging merk ik zonder haar te
zien. Comme d'autres par la tendresse, sur ta vie et sur ta jeunesse, moi, je veux
régner par l'effroi! Baudelaire's moeder. En hoe weinig deelnemend kan ze 's nachts
zijn, harde rug, alle bewegingen plichtsgetrouw, meer niet. Ze heeft ook altijd onaardig
over haar moeder gesproken. Ik sta op en loop naar de tafel. Two little Blue birds,
van Jack Hylton and his boys. Duidelijk zie ik het rossige bengelgezicht voor me,
een kruising van cherubijn en pooier. Oude heeren... Goalbird Blueband. Maar Mea
is ook opgestaan, sluipt achter me om, is bij het raam. Haar haren zijn los. Wat doet
ze? Eén schot nu, quasi op de musch, die wegvliegt! Maar Mea slaat met de vuisten
op het glas, en gilt, gilt, gilt! Laat dàt ophouden, in Godsnaam, laat dat na! Het glas
breekt, rinkelend vallen de scherven naar buiten en naar binnen. En gillen, gillen.
Haar hand is bebloed. Ze wil haar hoofd door de te kleine wigvormige opening steken.
Met twee stappen ben ik bij haar, de revolver nog steeds in mijn bezit, en trek haar
terug. ‘Stel je nou toch niet aan.’ - ‘Ga weg, help, moord, help!’ Ze rent naar de deur,
maar ik ben haar voor en versper den weg. De suitedeuren zijn gesloten, sleutel in
een lâ. Ze kijkt weer naar het raam, jammerlijk angstig. Maar ik heb nu geen
medelijden meer met haar, als ik het al ooit gehad heb. Eerst zij, en dan ik. Oog en
oog, tand en tand. Ik doe een stap naar voren. Vlug en huppelend ontwijkt ze me.
Stuivertje verwisselen. Kruip door, sluip door. O, welk een marteling voor den dood,
stond in een der Tschekakelders met bloed geschreven. Ik loop recht op haar af, maar
dan is ineens de tafel tusschen ons. Praten helpt nu niet meer, krankzinnig staan haar
oogen. Driemaal om de tafel heen, dan vliegt ze weer als een dier naar de deur. Voor
de tweede keer snijd ik haar den pas af. Buiten hoor ik denzelfden venter, die
teruggekomen is. Ik begrijp dit niet. In een zalig tijdverdrijf zwemmen de vier
goudvisschen door hun kom. Daar
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vier, hier twee. De zilverige draagt de revolver. Ping! De zilverige richt zijn ronde
oogen op de goudste, een oude jalouzie wordt in hem wakker. Ik zie, dat ik de revolver
op Mea gericht heb. Mea culpa. Vijfde minuut. Culpabilité, cupidité. Schuld, wellust.
Short time. Maar ik raap mijn laatste resten redelijkheid bij elkaar en spreek nog
eens tegen haar, met nobele basstem, een verzoenend slotaccoord in d-moll. (Der
Tod und das Mädchen). ‘Mea. vergeef het me, maar je hebt je toestemming gegeven,
we hebben afscheid van elkaar genomen, we kunnen nu niet meer terug, ik volg je
immers.’ De haan biedt weerstand, geeft mee, wordt week als een verslappende
spierpees in den elleboog. Er klikt iets. - Na het schot, dat door de kamer donderde,
zie ik twee dingen, beide van glas: hetzelfde wigvormige gat in het venster, en de
ronde goudvisschen kom, die in twee groote stukken is gebarsten en in duizenden
splinters. Het water gudst over schoorsteenmantel en vloer. Twee kleinere scherven
staan rechtop in het kleed, vallen dan langzaam om. De visschen spartelen, schuiven,
hobbelen in hun nieuw milieu. Mea staat ongedeerd, maar met de oogen gesloten.
Ik onderdruk de reflexbeweging naar mijn eigen slaap, dat had trouwens ook naar
den mond moeten zijn. Nog vijf kogels, en dan hebben we nog touw, een gaskraan,
messen. Ik beweeg me naar haar toe, mijn schoenen zijn veel zwaarder geworden.
Ze vlucht, maar ook langzamer, zakt dan in elkaar. Toch geraakt? Rook. Chineesch
nieuwjaar. Beul. Nergens zie ik bloed. Ik ben dicht bij haar. Mea? Een floers voor
mijn oogen, een gevoel van zwaarte er achter. - Ik schrei niet om haar, maar om een
herinnering, die me plotseling overweldigt, neerdrukt, knevelt. Ik was negen jaar,
en mijn moeder was ziek, toch niet in bed. Ik speelde piano, en mijn moeder vroeg
me, er mee op te houden, omdat ze hoofdpijn had. Maar ik speelde door, en deed
alsof ik niets hoorde. Toen verbood ze me, scherp, scherper dan anders. En ik, ik
richtte me op, en begon haar als een bezetene uit te dagen door een woest spel over
alle octaven. Er kan geen toets bij geweest zijn, die ik niet
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geraakt heb. Telkens en telkens weer bonkten mijn beide vuisten op het instrument,
terwijl ik mijn voet nog vooruitstak om het pedaal neer te drukken en het geluid te
versterken tot iets ongehoords. Mijn moeder kwam op me af, gilde vreemd
kinderachtig, en viel toen bewusteloos op den grond. Het duurde lang voordat ze
bijkwam. Ik dacht, dat ze dood was en heb toen met haar willen sterven...
Mea. Bleek en afgetobd. Drie van de vier goudvisschen hobbelen over den vloer
naar haar toe, alsof ze haar willen troosten. Verwonderlijk, dat er zoo weinig verschil
bestaat tusschen een piano en een revolver met een goudvisschenkom. De revolver
leg ik neer. Glas knerst onder mijn schoenen. Van den divan neem ik een der dunne
kussens, en schuif het onder haar hoofd, loop dan naar de kast om brandewijn te
halen, die er niet is, azijn, die er niet is. Ik keer weer naar haar terug. Hoe gemakkelijk
zou het zijn, haar van dichtbij te raken nu, ik zou zelfs haar mond kunnen openen.
Maar ik neem een leegen bloembak, vul die met water uit het keteltje, dat op de
koude kachel staat, en tracht de goudvisschen te vangen. Kil en glibberig voelen ze
aan. Met schokkende, herhaaldelijk onderbroken bewegingen schieten ze door het
water in den bak. Dan veeg ik met mijn voet het glas wat bij elkaar, en kijk door het
venster. De straat is leeg, de venter weer verdwenen, nu voorgoed misschien! Opnieuw
breekt de zon door. Het geluid van het schot schijnt niet gehoord te zijn. Mea is
voorbestemd om oud te worden. Ik zal nooit meer over den dood met haar spreken.
Het is het beste, dat ik een paar uur wegga, om haar te laten bijkomen. Op de tafel
ligt een stuk papier, dat ik met een onhandige boodschap volschrijf; ik merk nu pas,
hoe mijn vingers trillen. Duidelijk hoor ik haar ademhaling. Aan mijn wijsvinger zit
in eens bloed. Ik kon wel eens naar de Beer gaan om tien gulden te leen te vragen.
Stembuiging, smeekende blik, holle wangen: alles tot mijn beschikking. En daar over
den stoel hangt de guldene livrei der armoede, waarop zelfs mijn hoed zich nog in
een wankel evenwicht bovenhoudt, door geen luchtverplaatsing, geen schot en geen
gil te ver-
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storen. Een uurtje wegblijven maar. Neville St. Clair gaat op roof uit. Neen, beter
Sherlock Holmes himself: his last bow! Ik ben heel moe. Ik glimlach de kamer toe
en trek dan de deur achter mij dicht. Portaal. Trap. Derde verdieping. Alles stil. De
familie Modder. Tweede verdieping. Mevrouw Beest (vaak twijfelachtig bezoek).
Eerste verdieping. Meneer Schelm. Trap. Hol klinken mijn voetstappen. En tenslotte
de buitendeur, die met een dubbel geluid in het slot valt.
S. VESTDIJK
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Zondagmiddag-emotie
Een vergevorderd zondagmiddaguur,
wordt een verveling zonder wat lectuur;
In Vinkeveen spreekt men van stadsvertier;
Het is zoo stil, als op een gletscher, hier.
Geen juffrouw met een hondje of mijnheer,
gaan als planeten door de Zondagssfeer;
Geen kind'ren in de straat, die touwtje springen
of eindeloos een oud-refreinlied zingen.
Het is hier stiller dan aan 't naakte strand.
Maar... mystrieus begint aan d' overkant,
't gordijn te wapp'ren en te waaien,
alsof een ventilator staat te draaien.
Een jonge vrouw verschijnt in ochtendkleed,
een knop, die roekeloos haar bloei vergeet,
die 't rechte nog niet vat van zon of stormen:
'K zie als gebeeldhouwd, streng, haar jonge vormen.
Er fladdert tusschen ruit en het gordijn,
een vogel, die een Zondag vrij wou zijn;
Haar slanke hand vangt schrander 't schuwe dier
en zij verdwijnt; ik zoek weer 't stadsvertier.

TAEKE DE GROOT
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De Mapen
3. - Rien ne va plus
In zijn zoetelijken glimlach comprimeert Godoroff al het genoegen dat hij smaakte,
wanneer hij op zijn ouden dag op het Mapenlaboratorium naar de drukke
verhandelingen luisterde van Brie Crozme: over wetten van Mendel, over
bloedgroepen van aap en mensch, over de toekomst van den mensch die volgens
Brie Crozme gebaseerd zou zijn niet op de Eu- maar op de Kakogenetica, niet op de
stelregel: mens sana in corpore sano, maar: in corpore multum sano mens multum
insana (mens minima).
Bijna tot een lach verbreedt zich de glimlach van Godoroff. Toen hij eens Brie
Crozme gevraagd had naar de vertaling van de vele Latijnsche woorden, had deze
de handen aan het hoofd geslagen en, met groote passen door de kamer loopend, het
uitgeschreeuwd: in wat voor land ben ik terecht gekomen, geen latijn verstaan ze,
de edele taal mijner vaderen. Ik ben ver, ver ben ik van de oase afgedwaald.
Den laatsten tijd had Godoroff vaak dit woord uit zijn mond vernomen: de oase.
Het stond weinig vast wat hij ermee bedoelde. Godoroff genoot ervan als van het
stopwoord van een clown. Brie Crozme zou ook zelf nauwelijks een omschrijving
hebben kunnen geven van het zotromantisch woord.
Maar het spreekt vanzelf dat Brie Crozme nog andere doeleinden had dan alleen
maar tot amusement dienen voor een half-kindsche, door ouderdom genarcotiseerde,
steeds sluimerende oude man.
Andere doeleinden: zichzelf grondig vernietigen?? Tegenover de anderen drukte
hij zich uit in de ridiculiseerend jammerende vocalen van OASE. Dit gebeurde
evenwel in het treiterige licht van overdag. De nacht veranderde het gevoelsaccent,
lichtelijk. Even onbestemde, even romantische woorden waren het, die hij dan
uitsprak,
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maar dan geschiedde het met een gevoileerde stem die men bij hem nauwelijks
mogelijk zou hebben geacht, waarin nochtans tegenstrijdige elementen om den
voorrang bleven strijden: smalen en weemoed. ‘Van toen ik een droomerige gentleman
was’, prevelde de 40-jarige Brie Crozme die zich niet met halfzachte romans maar
met de onomwondenheid van laboratoriumfeiten ophield. In alle modulaties verandert
de nacht het accent; er is niets dat treitert, niets dat het qui vive gaande houdt, niets
dat breidelt. Hol klonken, als uit een andere wereld, de woorden die hij tenslotte
uitsprak als noemde hij de titel van een boek waarachter 300 pagina's mysterieus
leven stak. Met een dergelijke best-seller vergeleken, welk een poovere oogst! De
stof, die zijn herinnering met deze woorden opwoei, was maar matig: een pyjama,
wit met breede zalm-kleurige banen; de kruin van een boom voor een wijdopen raam;
en in zijn rugstreek en zijn lange beenen het heerlijke gevoel van een zacht bed waarin
zij totaal waren uitgerust... Eensklaps stuitte de toevloed van weelde-artikelen! Maar
wat beduidde deze andere, blijkbaar inhoudrijker herinnering? In de tropen was het.
Met zijn moeder moet hij lang in zuidelijke landen hebben doorgebracht. Wat bleef
er weinig van dat alles hangen. Vrijwel alleen dat hij ook slapen moest als zij 's
middags haar siesta deed. Dat gebeurde in een geheel afgesloten kamer. Op zekeren
middag was hij voorzichtig vanaf het bed gekropen, waar hij onrustig achter de flank
van zijn slapende moeder lag, was hij naar het venster toegeslopen, had - vóór hij
wist wat hij eigelijk deed - aan de handle getrokken die de jalouzieën dichthield:
ineens had zich het zonlicht als een traliewerk op zijn kinder-nachtpon afgeteekend
en zag hij door de smalle jalouziën-spleten de top van een boom zwiepen over de
glinsterend-gloeiende savanne. Gefascineerd was hij door dit glinsteren en gloeien...
Toen hij zich evenwel omkeerde, niet anders verwachtend dan een slapende vrouw
te zullen zien, en haar langzame ademhaling in den diepen slaap, ontmoetten zijn
oogen angstig-onverwacht de blik van zijn moeder die roerloos naar hem lag
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te kijken, het hoofd op het hoogopgepropte kussen, zooals een zieke op bezoekuur
ligt.
De moeder berispte zelden, had een eigenaardige manier van met haar kind omgaan;
alsof het een volwassene gold; zij noemde hem eigenaardigerwijs zelden bij de
voornaam, zij zou zeggen: kleine de Brie Crozme, hoor 'ns, als je die jalouzieën
dichtmaakt, is het hierbinnen minder hel... ‘Zal ik ze dichtmaken,’ vroeg het kind
nog maar, overbodig, om het oogenblik dat hij zijn moeder in de groote oogen keek
nog eventjes te rekken...
De Egyptenaren hadden zulke oogen geschilderd, in de Romeinsche periode: de
portretten uit het Fayûm. Bijna als een verlichting vervolgde nu de 40-jarige Brie
Crozme, die in vele opzichten de mentaliteit van een kind behouden had, tegelijk
grinnikend en berustend: laten we maar gemakshalve aannemen dat zij geleidelijk
aan allerlei psychosen te gronde ging, terwijl ik even geleidelijk opgroeide tot: een
kleine droomerige gentleman...
Een droomerige gentleman? Bitter weinig dat aan deze woorden - deze lispeling
van het onderbewustzijn, zullen we, ook maar gemakshalve, zeggen - beantwoordde,
dook verder met de herinnering op. Ook het gezicht dat hij zich uit een scheerspiegel
herinnerde - blijkbaar de eerste keer dat het eigen gezicht hem was opgevallen dateerde reeds uit een latere periode. Een mager gezicht, met hooge jukbeenderen,
met een blosje daaronder als een smurrie rouge, zooals ook teringlijders soms zijn
toegetakeld; stugge aschblonde haren, die alleen in glans, bijna niet in tint van de
huidskleur verschilden; het gezicht was niet pokdalig, had niettemin kleine groeven
en bobbels... ‘Een gezicht eigenlijk ten doode opgeschreven,’ had hij zijn spiegelbeeld
onvriendelijk toegevoegd.
Inderdaad: ten doode opgeschreven. Brie Crozme was toen al de rush begonnen
door westeuropeesche en amerikaansche laboratoria die moest eindigen in het
laboratorium van mapen, eigelijk doodgewone apen, in Moskou.
Was het een eervol einde te moeten aanzien dat de chimpansé trots voor zich
uitpiemelt, als Manneke Pies, en
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vervolgens met wetenschappelijke accuratesse de abstracte piemelteekening op den
grond met de tong volgt en aflikt?
De orang is een lui dier met hopelooze oogen en haren als droge roestbruine
palmvezels. Veel beter resultaten zouden de proeven afwerpen wanneer hij een gorilla
in Moskou kon krijgen, en in leven houden, maar waarom was die eene gibbon in
drie dagen doodgegaan? Belangstelling voor de orang letjo berustte op flauwe
mystificaties... Zoo van allerlei dat niets opleverde. Niet éen ding dat het kruimelen
van de verwachtingen tegenging... Zoodat alles goed en wel beschouwd, de groote
proefneming daarmede eindigde dat de eens hoopvolle experimentator nu een enkele
maal overdag in de apenhokken voor zich uitstaarde, met de handen de droge
roestbruine nek van de orang bekloppend of streelend over de glanzend zwarte vacht
van de gibbon of met een draai om de ooren de ondeugende baldadigheden van een
jeugdige chimpansé bestraffend. De knechten, die voedsel voor de dieren brachten,
vonden daar ook weleens hun baas op een veldstoel zitten, waarover zij zich echter
allerminst verwonderden. Deze Westerling gaf er nu eenmaal de voorkeur aan putti's
te dragen en zich niet te bekommeren om de vouw in de broek, de Pli, die uit de
modecentra van het Westen tot Moskou doordrong; zoo gaf hij er blijkbaar soms ook
de voorkeur aan in dit kubische hok te zitten, waar plakken kalk van de wanden
loslieten, waar de cementen vloer langzaam doch zeker in barsten openbrak, zonder
zich een oogenblik te bekommeren om de society-salons die door de eens charmante
Madame Litvinova, de Engelsche echtgenoote van den toenmaligen volkscommissaris
voor Buitenlandsche Zaken, in de Sovjethoofdstad waren geïntroduceerd. Bepaald
ten onrechte evenwel kenden de geduldige niet altijd laksche knechts hun baas de
meest diepzinnige gedachten toe. Een enkele maal slechts schoot hem zijn
oorspronkelijke bedoeling te binnen. Een dolzinnig plan rijpte dan plotseling in het
lange El Greco-hoofd, waarvan de haren reeds aan levenskracht inboetten, zoodat
het niet lang zou duren of zij zouden zich plakkerig samendrin-
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gen, dicht tegen den schedel aan, levenloos als een pruik.
Nu was het nacht. Brie Crozme stond voor het raam, vlak voor zich de groote
nacht van het onherbergzame land en in zijn brein een dolzinnige gedachte die hem
eenige oogenblikken lang in beslag nam. Misschien was het wetenschappelijk
onverantwoord en brutaal, maar alleen brutale onverantwoordelijkheid beantwoordt
Fortuna met haar veilen glimlach: alle wijfjesapen die binnen het bereik kwamen
van het Mapenlaboratorium moesten blootgesteld worden aan de
onverantwoordelijkheid en brutaliteit van het dappere menschelijke spermatozoe.
Alle apen? Ja, alle apen. Allemaal.
Het was nacht. Brie Crozme stond aan het raam, keek uit op de Tverskaya. Elders
had hij zoo 's avonds ook aan het raam gestaan. In fijne stralen verbond toen de regen
een donkere boomgaard met de lichtere, nauwelijks drijvende, enkel maar zich bij
schokken verschuivende uitgebreide wolkenmassa's.
De halfapen ook? Brie Crozme grinnikte tegen den Russischen hemel. Meteen
deed oude gewoonte uit West-europa weer haar heerschappij over hem gelden.
Mijmeringen zijn mijmeringen, mijmeringen! Halen niets uit! Brie Crozme schoot
de regenjas aan, greep naar een van zijn vele knoestige wandelstokken, bonkte met
veel lawaai de trappen af... Wat ging hem het beperkte woningtal aan en de 4,3
proletariërs per kamer? Wie wakker wordt, trekke zich de schoen aan, de schoen van
den denunciator: de vreemdeling van de apen heeft op dien en dien tijd de nachtrust
verstoord van de produceerende arbeidersklasse.
Brie Crozme wandelde reeds over het Roode Plein. Niet wandelen was dit, doch
zinneloos slenteren. De lange man, even voorgebogen, tikte met zijn knoestige stok,
afkomstig uit Bondstreet, de Leidschestraat of Broadway, tegen de keien die netjes
gerangschikt vastzaten aan de aarde van het Roode Plein. Niet alle keien zaten
rotsvast. Sommige menschen spelen met hun losse kiezen, zoo speelde Brie Crozme
met de losse keien. Een enkele raakte los, sprong een paar meters verder... Nameloos
uitgestrekt was het
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Roode Plein... De krankzinnig weelderige torens van de Basiliuskathedraal zou men
kunnen bewonderen of de ommuring van het Kremlin of een zekere booggang die
hier ook ergens zijn moest. Brie Crozme bewonderde geen sikkepit. Op dit uur was
het trouwens, zonder onderscheid des gebouws, schaduw en nog eens schaduw.
Fantastische silhouetten in de lucht, die zich naar den grond toe verloren in de logge
damp waarin ook Brie Crozme zich nu voortbewoog. Dit alles zou Brie Crozme
eigelijk de kleine middeleeuwsche stad in herinnering hebben moeten brengen, in
deze atmosfeer was het dat hij met fladderend open jas diep in den nacht slenterde
naar zijn studentenkamer. Doch slechts enkele partikels uit het leven van den
gentleman doken met de herinneringen op: pyjama's, boomtoppen, wolken, die enkel
maar verschuiven. Bij deze enkele bleef het zeker niet. Doch het was de eruptieve
willekeur van het onderbewustzijn die besliste welke beelden uit het verleden hem
iederen nacht opnieuw weer zouden kwellen.
En waarschijnlijk was het nog het beste zoo. Bracht immers dit alles Brie Crozme
glashelder de feiten en illusies van vroeger - zoo verwerpelijk idioot als men ze later
overdenkt- in herinnering en gaf Brie Crozme zich glashelder rekenschap van den
weg die hem tenslotte voerde naar dit Rusland, dit Mapenlaboratorium, dit Roode
Plein, dan zou aan zijn zelfbeklag, of beter, aan zijn gevoel van ontreddering, geen
einde komen. De wanhoop was ook in het onbestemde, vage, grillige, ook al erg
genoeg. Daarom was het ook maar het beste dat Brie Crozme, niettegenstaande de
schijn van het tegendeel, wanneer hij om oase gilde of om de droomerigheid van een
zekeren gentleman zuchtte, niet van zichzelf vervuld was. Paradoxaal klinkt het,
zelfs door de Russen was hij verwezen naar de Commissie voor Egocentrische
Vreemdelingen. Maar wat weten de Russen daar nou van? Brie Crozme was vervuld
van grillige fantasieën, noodlottige verlangens en verdraaide complexen die hem vrij
willekeurig dreven, deçi delà en van Pontius naar Pilatus. Dreven naar Berlijn,
Angoulême en Rusland. Dreven tot het kapot tikken van los-
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zittende keien op het Roode Plein. Dreven tot het grinniken wanneer hij een paar
keien lossloeg: daar gaat hun roowje plein...
Wij ontveinzen ons niet dat er velen zullen zijn die hem wat meer bezonnenheid
zouden hebben toegewenscht, met name degenen die van psycho-analyse alle heil
verwachten. Wanneer hij immers een paar graden meer bedaarde belangstelling had
gehad in het verloop van het eigen bestaan; wanneer hij zich niet alleen met zulke
vunze onderwerpen als apen en vervaarlijke spermatozoën had afgegeven; wanneer
hij ook wat meer aandacht had geschonken aan de crême de la crême van zijn
medicinale vak: de psycho-analyse, dat aardige psychische speelveld, met honkjes
voor onderdrukte aantijgingen, met honkjes voor stil staan snikken, met ringen voor
ejaculaat en trapezes voor onwaarschijnlijke grootspraak; wanneer dus Brie Crozme
in alles het omgekeerde was geweest van wat hij was (dus ook op geregelde tijden
behoorlijk van zichzelf vervuld), zou hij ongetwijfeld met gemak het raadsel in alle
finesses hebben opgelost, de puzzle die zijn onderbewuste hem middernachtelijk
opgaf met het vage zinnetje dat - welke modulaties men er ook aan late voorafgaan,
welke modulaties men er ook op late volgen - op zichzelf mijmerend dient te worden
uitgesproken: van toen ik een droomerige gentleman was...
Brie Crozme bewonderde geen sikkepit: noch het Kremlin, noch de kathedraal
gewijd aan den Heilige Basilius. Evenmin loste hij psychische fantasterijen op:
zoowel de oase als de droomerige gentleman bleven in het veilige volmaakte duister.
A chacun sa chimère! Aan ieder ook het eigen onderbewuste! Niettemin mogen wij
ons met het volste recht afvragen waarom een onderbewuste ons zoo een mensch (in
welke periode van zijn leven dan ook) trachtte voor te stellen als een droomerige
gentleman: niet met halfzachte romans, niet met een fraaie snor à la Napoleon III
hield hij zich op, maar met de feitelijkheden van laboratoria. Ook in zijn verleden
was exceptioneel het gebruik van weelde-artikelen als zalmstrepige pyjama's en
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walmden de appartementen, waarin hij zijn leven doorbracht, minder de geuren van
lavendel of goedverzorgde blondinen dan wel stank van zwavelwaterstof en knoflook.
Oogenschijnlijk was er weinig reden om scheiding te maken tusschen zijn verleden,
dat zich schaakmat speelde in het Westen en zijn heden dat in het Oosten schaakmat
raakte. Want evenmin was het de gemakkelijke geprikkeldheid dat den Jean-Jacques
de Brie Crozme van vroeger onderscheidde van den Jean-Jacques de Brie Crozme
van vandaag. Ook vóor de Moskou-er radeloosheid anno 1947, waarin hij keien
lossloeg en trappen afbonkte, leed hij reeds aan andere vormen van
woede-uitbarstingen, andere vormen van overprikkeling. Bij een van zijn
onderzoekingen, lang voor zijn idee van Mapen, had hij de hagedis, waarbij hij eenige
voor zijn hypothese teleurstellende waarnemingen deed, met een wilde zwaai door
het laboratorium van zich weggeslingerd. Bij een andere proef, maar in weer een
ander laboratorium en ditmaal met den hond zonder hersenen, had hij evenzeer de
zelfcontrôle verloren: de hond had dus geen hersenen, keek blind voor zich uit, zocht
het voedsel niet op maar nam het tot zich wanneer het hem werd voorgehouden,
desnoods opgedrongen; ook van de reukorganen was hij beroofd, waardoor ook alle
sexueele leven hem vreemd was. Brie Crozme had, geobsedeerd door het automatisme
van dit schimmige bestaan, naar het psychisch volkomen leege dier getrapt.
Evenwel, wij hebben ons bereids bezonnen. Wij hebben ons vooral ingeprent dat
het onderbewustzijn werd ontdekt omdat het bewustzijn zonder de minste gêne loog.
Nu kunnen we moeilijk ook het onderbewuste van leugens gaan betichten. Liever
dus à tort et à travers het onderbewuste van Brie Crozme gelooven en ons inprenten
dat de droomerige gentleman in de eerste plaats niet wordt gekarakterizeerd door de
parfum, die blondinen om hem heen zouden verwekken etc., maar dat de droomerige
gentleman, zoowel een groote als een kleine, in de allereerste plaats wordt gekenmerkt
door de omneveling waarin hij leeft en waarin hij slechts het hoogstnoodzakelijke
opmerkt van de
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om hem heen krioelende medemenschen die hij welhaast overbodig acht...
Er was een tijd dat Brie Crozme als kind met een tasch op de rug door een tropisch
stadje naar school liep; nu en dan bleef hij stilstaan waar een groep hurkende
kleurlingen naar vechtende hanen keken. Hij bleef even stilstaan, keek gespannen,
ging dan weer zijns weegs. Er was ook een tijd dat hij zich bewoog in de kringen
van een Noordelijke deftige stad; ook hier bleef hij een enkele maal stilstaan en ook
hier keek hij een enkele maal gespannen toe. Dan speelde zich af: een struggle for
life. De strijd bijvoorbeeld tusschen een kleine roode man, in blauw pak, met kleine
ronde varkensoogen, tegen een iets grootere meneer in grijs costuum met
ruitenpatroon, met rouwband om den arm en, in het vrijpostige gezicht, een
verachtelijk krullende bovenlip. Last not least fungeerde als scheidsrechter een lang
heer, wiens bolle schoenpunt onder de correcte broekvouw de vorm nabootste van
het 1 M 80 hoogere wipneusje dat bovendien nog misvormd werd door de scheef
klemmende lorgnet.
Brie Crozme bleef even stilstaan, keek gespannen, ging ook hier weer zijns weegs.
Een droomerige gentleman merkt nauwelijks iets van de menschen op; meer geniet
hij van het asphalt waaroverheen de roode lichten van de automobielen als smeulende
vonken glijden, voorzoover hij zich tenminste, sterker dan Laocoön, kan bevrijden
uit de gedachtenkonkels en sentimentenkronkels die hem genadeloos omstrengelen.
Een schoolkind was hij toen niet meer, maar de rush door de laboratoria was hij
evenmin begonnen, en de jonge chef van een anatomisch laboratorium, in welke
functie hij werkzaam was in de Noordelijke stad, verschilde van het kind uit de tropen
slechts door de stereotype grinnik die reeds vroeg zich in oogenblikken van
gevoelsspanning - smart, spot, plezier - zich op zijn gezicht afteekende. Maar als
jongeling grinnikte hij meer uit blijdschap of overmoed dan wel uit radeloosheid of
kwaadaardigheid. Allesbehalve vroolijk gezelschap was het overigens, waarin hij
zijn leven moest doorbrengen,
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maar evenzoo had hij gegrinnikt indien hij zich bevonden had op plezierreis door
Spanje, juist een bezoek brengend aan het Alhambra.
De chef van het anatomisch laboratorium maakte geen plezierreizen, maar betrad
stipt op tijd, iederen nieuwen dag dien God gaf, de kleedkamer waar de massa witte
jassen, die naast en over elkaar hingen, associaties met zich meebrachten van groote
witte vogels die men in een uiterst klein lokaal in den wilde weg had geplukt en
vervolgens afgeslacht. De afslachting slechts ter wille van het macabere... De snijzaal
zelf zag hij van hieruit sterk in het perspectief door een boog-ingang: een lange zaal
met aan iedere zijde, telkens tusschen twee kalkwitte pilaren, de lijkentafels (aan
iedere zijde 10). Door het perspectief deden zich de voorste tafels voor als eenige
malen grooter dan de verderop staande. Doeken waren gespreid over de cadavers,
bulten en verhevenheden lieten niettemin ligging raden van teenen, een hoofd, een
ribbenkast. De broeierige atmosfeer van zalen die op constante temperatuur gehouden
worden... De onaandoenlijkheid van witgekalkte wanden, irritant als hygiënische
restaurants, Childs in New York, Lyons London, Heck Amsterdam... Wat er aan
menschenleven was op dit oogenblik in de vreemde brouwerij, beperkte zich vrijwel
tot een oude bediende die, met de teenen binnenwaarts, voortsjokte, een tafel op
wieletjes voor zich uitduwend. Telkens rolde de tafel op zijn eentje een eindje verder.
De voorwerpen op de tafel bibberden: embryonen, stukken arm of been, een strot.
Bibber maar, klein grut op tafel die schokt! De nog jeugdige Brie Crozme schoot
zijn witte jas aan, haastig, omdat hij mogelijk haast had, maar in ieder geval omdat
het abrupt aanwenden van energie hem een specifiek genot verschafte. Bruisend van
leven betrad hij de snijzaal. Bruisend bloed: voor wie en voor wat bruiste eigenlijk
dit bloed...? In een verre hoek stond iemand zijn handen af te drogen boven een vaste
waschkom, zich met een luide maar trage stem erover beklagend dat er een teveel
was aan werk en dat alle werk, alle vuile werk, tenslotte op
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hem neerkwam. Ter uiting van zijn luide trage klachten draaide hij het hoofd niet
om, doch bleef voor zich uitkijken tegen de witte muur aan, alsof hij tegen heiligen,
spoken of geesten sprak. Waarschijnlijk was het evenwel niet tegen de onaardsche
creaturen noch tegen de oude bediende dat hij als jonge dokter zijn gal uitstortte maar
tegen de jonge man die ergens met een kokkerd van een neus en dikke brilleglazen
over een lijk gebogen stond, met het pincet prikkende bewegingen makend.
Beklaagt u maar en droogt uw handen af! Beide zijn het nuttige dingen! Brie
Crozme sprak geen woord, zette zich ergens aan een tafel neer, waar iets lag dat niet
zooveel meer was dan een stuk been, eenige reepen oud vleesch en eenige smalle
vezels, die wit glansden. Stilte. Lange stilte. Dan veranderde weer het schouwspel.
Uit de twee of drie boogdeuren, die de snijzaal met andere vertrekken verbonden,
kwamen eenige heeren aanschuifelen, ouderen, laboratoriumratten, die een voor een
zich naar de tafel van Brie Crozme begaven. Brie Crozme hief het hoofd op, keek
de aankomende ouderlingen aan, met een ongeloovige glimlach. Een was erbij dien
Brie Crozme begroette met een kinderlijk-open lach wat het voortdurend grinnikende
en sceptisch glimlachende gezicht van de jongeman een onweerstaanbaar blijmoedig
licht deed uitstralen: het was een vijftiger met een embonpoint die de glimmend witte
jas spande, met een rose gezicht dat bijna te regelmatig was; en die periodisch
langzaam met de handen streek over buik of borst, wat hem iets vrouwelijks, iets
goedigs gaf. Brie Crozme zou hem later in de eenzaamheid van de Russische winters
noemen: de vriend uit de lijkenzaal... Maar waarom eigelijk? Tegelijk met de anderen
strekte ook de ‘vriend’ den hals naar voren, wanneer Brie Crozme hen grinnikend
aankijkend met de punt van het fijne mes naar een minutieuze plek wees. Deze
houding, met den hals gestrekt naar voren, deed de oudere heeren in witte jassen
lijken op nieuwsgierige pinguïns.
Waarom eigelijk een ‘vriend’? Misschien wel omdat hij de eenige was die het
hoofd niet alleen maar naar voren
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strekte om de merveille van een praeparaat in oogenschouw te nemen doch ook om
in de oogen van den talentvollen maar eigenaardig grinnikenden jeugdigen anatoom
te speuren naar het lot dat beschoren zou zijn aan dezen mensch die niet minder
geteekend was dan een gestigmatiseerde heilige of een getatoueerde zeerob.
Best mogelijk dus dat het onderbewuste van Brie Crozme alweer gelijk had, toen
het eens in den droom den vriend uit de lijkenzaal voorstelde als een vader die zijn
zoon de Brie-tje waarschuwingen uitdeelde. Brie Crozme had de lippen zien bewegen.
Doch woorden had hij niet vernomen. Reden waarom het onderbewuste den droom
toen bereids aanvulde en bij Brie Crozme er op aandrong om aan een van zijn vele
oase-gillen de vertwijfeling toe te voegen: ja, verre vriend, je had gelijk, ik had bij
jullie moeten blijven!
Mogelijk was de verre vriend inderdaad van zins geweest de volgende woorden
uit te spreken, maar had de gelegenheid zich niet geboden of was de oudere
teruggeschrokken voor de grinnikende jongere: zie je, Brie Crozme, je hebt
eigenaardige gewoonten, we hoeven nu over je grinniken en je ongeloovige glimlach
niet te vallen, maar je moet het maar aannemen op mijn gezag. Ik ben een oudere
man. Mijn ambities gingen op in damp. Damp is het leven, niet eens een droom,
maar damp en walm. Dank den hemel dat er een métier is waarin je uitmunt en waarin
men dus allerlei over het hoofd zal zien. Werkelijk, mijn beste, je grinnikt op de
meest ongelegen oogenblikken. In een struggle for life, waarin je met gelijke wapenen
zou moeten vechten, zouden de anderen direct hun strijd staken en direct tegen jou
een bondgenootschap aangaan. Laat de hagedissen en honden zonder hersenen aan
anderen over, die geen uitmuntende anatomen zijn, en zich langs dien kant een weg
door het leven moeten prutsen. Blijf bij ons. Daarbuiten zou b.v. de kleine roode
man in blauw pak zich direct vereenigen met de rouwband en de afschuwelijk
klemmende lorgnet om jou het bestaan onmogelijk te maken. Ze zouden gillen: die
vent daar grinnikt. Die
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moet eraan. Die moet er voor alles aan. Die is een verpester van de atmosfeer. Een
grinnikerd? Wel god hier en god daar. Met huid en haar moet hij er aan.
Mogelijk. De menschen zijn lichtgeraakt. Bovendien gillen zij bizonder gaarne.
Maar in den strijd tegen roode man plus de man met de rouwband plus de kleine
neus met de klemmende lorgnet zou hij waarschijnlijk toch stand gehouden hebben.
Een enkele maal bezat ook Brie Crozme taaie sluipmoordenaarstalenten. Dat was
evenwel uitzondering. Tot overmaat van ramp knoopte zich de rest van zijn leven
vast aan volkomen tactloosheden, wat evenzeer uizondering bij Brie Crozme was,
maar uitzondering naar den anderen kant: een volkomen afzien van alle dekking.
Wanneer hij bij de anatomen gebleven was, zou zijn leven verloopen zijn als van
een leien daakje; wanneer hij zich van hen had afgewend maar niettemin zich
gehouden had aan de beproefde gepatenteerde laboratorium-dieren, zou hij hoogstens
ten prooi gevallen zijn aan eenige onschuldige woede-uitbarstingen.
Van beide zag hij af. Zoo kon het gebeuren dat hij met een enkele halfkrankzinnige
uitroep zich begaf op het meest gevaarlijke terrein: wat reutelen die Hansworsten
over arbeidersvraagstuk? Wij zullen het uit de wereld helpen. Daarvoor gaan we naar
Moskou. Daarvoor maken we: de Mapen.
Al dadelijk waren de vijanden legio... Doch er was een vriend in de enge lijkenzaal
en ook zou er een vriend zijn in de wijde menschenwereld. Godoroff, die juist het
geloof verloor, verkneuterde zich in het bijgeloof, al bestond dit bijgeloof ook alleen
nog maar uit de hersenschimmen van een ander. Bovendien was die ander in de
oogen van de goedige Godoroff een van de typische kapitalisten die aan de tobberijen
van een oude communist het zout bracht van de zelfironie.
Zoo fraai zag het er ook met de typische kapitalist niet uit. De jaren hadden dat
verdoemde onderbewuste van den
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typischen kapitalist boordevol gevuld en zoolang Brie Crozme nog prijs stelde op
het leven moest hij hulpeloos toezien dat de vulcaan de meest vreemdsoortige
voorwerpen uitstiet: een pyjama van vijftien jaren her, de oase-gil, de blik van zijn
moeder die hem een raadsel bleef. Wanneer hem het onderbewuste met rust gelaten
had, was hij op zijn ouden dag nog een prettigen tijd tegemoetgegaan temidden van
zijn zwijgzame apen.
Rust was evenwel uitgesloten! Vóor vijftig jaar had hij misschien het geschikte
milieu gevonden om te mediteeren over de blik waarmee zijn moeder hem aankeek,
toen hij als kind eens zich plotseling omdraaide en haar zag liggen, met het hoofd
op het hoog opgepropte kussen: het was de afwezige maar geconcentreerde blik van
iemand die aan een gedachte, aan een gevoel afsterft...
Wat had zij toen gedacht? Wat had zij toen gevoeld?
Maar het was onmogelijk met piëteit aan een stervende blik te denken temidden
van deze menigte die zooveel erger was dan de roode man plus de man met de
rouwband plus de man met de klemmende lorgnet, daar zij al haar kattekwaad
uithaalde, verdekt opgesteld achter de groote leuzen, met op het gezicht de brutale
tevreden lach van het kuddedier dat zich geapprecieerd weet door de andere
componenten van de kudde en dat veilig wentelt in de modder van elkaars
toejuichingen...
Maar goddank! Nu kwam alles tot zijn bitter einde. Brie Crozme zou niet meer
dwalen door nacht en mist. Niet meer steenen wegtikken op het Roode Plein. Niet
meer lastig gevallen worden door de groote oogen van een jong gestorven vrouw.
Niet meer vermaand worden door het rose regelmatige gezicht van een zorgelijke
anatoom. Klaarlichte dag is het nu. Een der maapsche feestredenaars heeft reeds
opgemerkt dat ook de natuur zelve er rekening mede gehouden had: het was zomer
en de zon scheen. Lodewijk XVI maakte op een van de ernstige revolutiedagen van
1789 een zeer gewone opmerking: wat vallen de blaren vroeg dit jaar... De Maap
zou hebben
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kunnen opmerken: wat vallen de blaren laat dit jaar...
Maar tjiriboemdira, laat de vogels fluiten
laat de trommels slaan
laat de boomen bloeien,
't is toch niks gedaan...

Tot zijn bitter einde kwam dit alles dat immers grondig verwerpelijk was! Brie
Crozme stapt met Johnny naar het gebouw van de G.P. OE, de Mapen zullen korte
metten maken, dat weet ook Brie Crozme die zulke groote passen neemt dat zijn
schouders rijzen en dalen. De punt van zijn wandelstok maakt kabaal op de keien,
als zwaar metaal. Brie Crozme onderbreekt geen oogenblik zijn woordenstroom: dat
was een mooie zet van je, Johnny, dat je indertijd Petroff, die je vroeg naar de
oorsprong van je Engelsche naam, antwoordde dat je als Rus ook nog een Russische
naam had Haha. Ik heb geen andere Rus gekend die laconiek kon antwoorden. Ik
geloof dat je de eenige Rus bent, Johnny, die werkelijk sceptisch is. In mijn land
beweerde iemand dat scepsis een vorm was van asepsis. De Engelschen, van wie je
je tweede naam hebt, spreken van skeptical, en zouden deze woordspeling nauwelijks
kunnen maken Haha. Ik ben de scepsis al voorbijgestreefd, vergeef me Johnny, ik
ben dada, gaga, cuckoo Haha.
De laatste haha is niet de ongelukkige schriftelijke aanduiding van een lach, maar
wordt zuiver gearticuleerd uitgesproken als: dada en gaga. De stappen van Johnny
en van Brie Crozme klinken door de leege straten van Moskou. Brie Crozme neemt
hoe langer hoe grooter passen, slaat hoe langer hoe feller met de stok tegen de keien.
De eenige bepaald gelukkige dag van deze half-geschifte Europeaan: de dag dat
hij tenslotte zijn einde tegemoet gaat...
COLA DEBROT
(Slot volgt)
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[Tweede jaargang, N . 10]
J a k o b Wa s s e r m a n n e n ‘ d i e S a m m l u n g ’
Het eerste nummer van Die Sammlung, het tijdschrift der duitsche emigranten (onder
patronaat van André Gide, Aldous Huxley en Heinrich Mann, geredigeerd door Klaus
Mann) stelt teleur, niet zoozeer door wat het geeft als door wat het weglaat. De
bijdragen zijn niet slecht, maar zij zijn ook niet bijzonder goed; daarom waarschijnlijk
heeft men het gevoel, dat men op dit oogenblik iets anders had verwacht. Vooreerst
is de polemiek tegen het Hitler-regime (van Heinrich Mann, Alfred Kerr e.a.)
meerendeels zeer journalistiek, zoodat men haar desnoods ook in de Freie Presse
had kunnen publiceeren; en voorts treft men hier eenige litteraire bijdragen (gedichten
van Wolfgang Hellmert, proza van Joseph Roth en Hermann Kesten), die zoo litterair
zijn, dat men zich onwillekeurig afvraagt, of iemand wel litteratuur mag maken in
margine van een revolutie. Is een ‘literarische Monatsschrift’ überhaupt niet een
ontoelaatbare luxe, als men tot emigratie gedwongen is? Het komt mij voor, dat men
het begrip ‘litteratuur’ van allen luxe-bijsmaak moet ontdoen, als men het wil
rechtvaardigen in tijden, waarin het om de eigen huid gaat; en dat het eerste nummer
van Die Sammlung nog te veel litteratuur in anderen zin gebleven is.
In het opstel van Jakob Wassermann (Meine Landschaft, innere und äussere) treft
mij een zonderlinge inconsequentie. Terwijl Wassermann zich verweert tegen de
bloed-mythologie van het nationaal-socialisme, begeeft hij zich op een buitengewoon
gevaarlijk terrein, door een nieuwe mythologie van het landschap voor te dragen.
Het is duidelijk, dat een Jood, die zich met zijn woonplaats verbonden voelt (meer
misschien, dan met zijn ras), gemakkelijk tot zulk een mythologie komt; maar zij is
daarom niet minder fantastisch en au fond even goed een preek voor de eigen
gemeente als de rassenreligie. Zoowel de gemeen-
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schap van het ras (Hitler) als de gemeenschap van de streek waar men geboren wordt
en leeft (Wassermann) zijn in bepaalde momenten onafwijsbare, reëele ervaringen
voor de persoonlijkheid; maar de man, die met zulke imponderabilia gaat fabelen,
bewijst al, dat hij dekking zoekt achter een fabel, een dogma. Als Wassermann dus
opstelt ‘drei Arten von biologischen Charakterbildungen’ - ‘Mensch der Ebene,
Mensch des Meeres und Mensch des Gebirges’, dan heeft hij òf een enorme banaliteit
verkocht òf Hitler zware concurrentie aangedaan door een pseudo-wetenschappelijke
formule; en helaas, het blijkt duidelijk, dat het laatste het geval is. Wassermann
motiveert deze nieuwe ‘wetenschap’, die hem tegen het rassensprookje moet
verdedigen, nl. met niet minder dan ‘das Magisch-Tellurische, das hier wirksam ist’!
‘Es ist eine ganz andre Art der Augeneinstellung, die der Mensch der Ebene und des
Meeres hat als der des Gebirges. Sein Blick hebt sich horizontal aus, der des anderen
vertikal.’ Alweer: onsterfelijk banaal, of zwendel, die het Derde Rijk zelfs nog slaat;
zoolang de bergbewoner niet scheel kijkt, als hij in de Wieringerwaard moet leven,
zoolang geloof ik niet aan de sprookjes van Jakob Wassermann en zijn
‘magisch-tellurische’ oerkrachten; zij zijn althans niet overtuigender dan de goddelijke
privileges van den Ariër bij Hitler.
Wie de onlangs verschenen Selbstbetrachtungen van Wassermann gelezen heeft,
weet, dat hij het kunstenaarsleven als een afgrijselijk zware verantwoordelijkheid
voelt; humor tegenover de kunst zoekt men bij dezen zwoegenden Alpenbewoner
vergeefs; hij is een uitgeholde Dostojewski, die juist alles mist, waardoor deze een
‘europeesch’ schrijver was. De mystiek zit hem zoo in het bloed, dat hij ook van het
schrijven een vorm van mystiek heeft gemaakt; het verstand stond hem daarbij in
den weg, zoodat naar hij zelf zegt, ‘(ihm) alles im Leben jämmerlich misslingt, was
er durch den Intellekt allein fördern oder erreichen will.’ Wassermann is het typische
voorbeeld van den auteur, die in alles onmiddellijk het ‘Ueberindividuelle’, het
symbool, de werkelijkheid ‘achter de dingen’ wil opsporen
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en dus niet eens kan twijfelen aan het bestaan van zulk een platonische schijnwereld;
hij leeft van dien schijn, die hem zelf, als auteur, als priester-profeet, als tragische
figuur, verheft boven het nietige menschje Jakob Wassermann. Voor hem is de roman
‘ein symbolisches Gebilde mit überhöhter Wirklichkeit’ (denk even aan de romans
van Stendhal!); ergo, zou men kunnen zeggen, werd zijn Christian Wahnschaffe een
symbolische draak in een milieu van klatergoud. Ik beveel een ieder de lezing dezer
Selbstbetrachtungen van Wassermann aan; zij zijn het onmisbaar complement van
Mein Kampf, zij zijn geschreven met een overeenkomstig krampachtig accent van
worsteling, die men zelf als worsteling enscèneert, en verraden inderdaad hetzelfde
theatrale ‘landschap’. Het huwelijk van Wassermann en Hitler zou weliswaar
mislukken, omdat de één een Jood en een fatsoenlijk man, de ander een Ariër en een
loudspeaker is; maar hun gemeenschappelijke liefde voor het Hoogere is,
‘magisch-tellurisch’ gesproken, op dezelfde Alpentoppen gebakerd. Zoo is het zeer
verklaarbaar, dat Wassermann er naar snakt, zijn Hoogere tegenover Hitler's Hoogere
te stellen, teneinde te demonstreeren, dat Hitler verkeerd ‘achter de dingen’ heeft
gekeken, waar hij, Wassermann, er werkelijk ‘achter is’.
Al voortredeneerend zou ik dus gemakkelijk het ‘Magisch-Tellurische’ tegen
Wassermann zelf kunnen uitspelen, ware het niet, dat men mij misschien van
algemeene ‘gelijkschakeling’ zou willen verdenken; en ‘gelijkschakeling’ is juist
wat ik Wassermann verwijt, die aan al zijn romanfiguren steeds dezelfde holle
symbolische echo weet te ontlokken. Ik tracht hier slechts aannemelijk te maken, dat
de tegenstelling Wassermann-Hitler meer een quaestie is van middelen dan van
richting. Alleen aan een volk, dat Christian Wahnschaffe als een meesterstuk van
menschenkennis verslond, konden de ras-leugens van Mein Kampf zoo snel en grondig
worden ingegoten; Wassermann's holle platonisme droeg er het zijne toe bij, dat volk
rijp te maken voor den grootsten geestelijken zwendel, dien men sedert
menschenheugenis aan een massa heeft kunnen
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opdringen. Daarmee is Wassermann's persoonlijke integriteit niet in twijfel getrokken;
hij speelt niet de walgelijke rol van Godfried Benn, wiens verraad door Klaus Mann
in Die Sammlung terecht scherp gehekeld wordt; hij is alleen, wie hij is, en als
zoodanig is hij bij ongeluk Hitler's Johannes de Dooper, alle rassenverschil en goede
bedoelingen ten spijt.
‘Die trennenden Linien... laufen heute nicht zwischen den Generationen, sondern
quer durch die Generationen hindurch.’ Dezen zin uit het programma van Die
Sammlung maak ik tot den mijnen; maar voor mij beteekent dat niet in de eerste
plaats de tegenstelling tusschen ‘Wille zum Geist’ en ‘Schritt des Parademarsches’;
er is immers een parademarsch van den geest, die aan den parademarsch van de
Reichswehr ten nauwste verwant is. Misschien loopen de scheidslijnen volkomen
anders dan de redactie van Die Sammlung veronderstelt, ook al loopen zij dan nu
niet (en nooit! Multatuli-Potgieter!) tusschen de generaties; misschien is de
nationaal-socialistische revolutie, waarvoor deze emigranten thans de wijk hebben
moeten nemen, veel ‘geestelijker’ dan een Wassermann ook maar bij benadering zou
kunnen veronderstellen; misschien zou men er ook in deze kringen goed aan doen
over dit precaire punt Stirner's Der Einzige nog eens te herlezen...
Ik schreef deze regels in de veronderstelling, dat de redactie van Die Sammlung een
critische ontvangst meer op prijs zal stellen dan de leege handdruk van een officieele
receptie. Hoezeer wij er ons hier over verheugen, dat wij, als ‘goede Europeanen’,
in Nederland deze uitgave mogen welkom heeten, behoeven wij voor hen, die den
geest van Forum kennen, wel nauwelijks afzonderlijk te vermelden.
MENNO TER BRAAK
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Kaas
Twaalfde hoofdstuk
Ik heb de heele week druk gezocht naar een tweedehandsbureau en dito
schrijfmachine. En ik verzeker je dat het afloopen van al die uitdragerswinkels in de
oude stad geen plezierig werk is.
Het staat er gewoonlijk zoo vol dat ik van op de straat onmogelijk kan
onderscheiden of zij in voorraad hebben wat ik zoek en ik ben dus wel gedwongen
binnen te gaan om het te vragen. Tegen die kleine moeite zie ik niet op, maar ik durf
geen winkel verlaten zonder iets gekocht te hebben, en geen café zonder iets te hebben
gedronken.
Zoo heb ik dan in 't begin een karaf, een zakmes en een gipsen Sint Jozef gekocht.
Het zakmes kan ik gebruiken, al ben ik er een beetje vies van, en de karaf heb ik
medegenomen naar huis, waar ze opzien gebaard heeft. Het Sint Jozefbeeld heb ik
een paar straten verder, toen er niemand te zien was, op een vensterbank gezet en
heb mij dan uit de voeten gemaakt. Want na die karaf heb ik gezworen niets meer
mede naar huis te brengen en ik kon toch niet blijven rondloopen met dat gipsen
beeld.
Nu echter blijf ik in de winkeldeur staan en vraag van daar uit of zij geen
bureau-ministre en een schrijfmachine te koop hebben. Zoo lang ik de deurknop
vasthoud sta ik eigenlijk niet in den winkel en heb dus geen moreele verplichting,
want van dat koopen heb ik genoeg. Maar als de deur niet dicht is blijft de bel rinkelen
en als dat te lang duurt sta je daar als een dief die nadenkt of hij zijn slag zal slaan
of niet.
Daar komt dan nog bij dat ik nooit heelemaal gerust door de stad loop. Hamer
heeft mijn certificaat wel, maar iemand die ernstig ziek is zit thuis en loopt de winkels
niet af. Ik vrees altijd menschen van de General Marine te ontmoeten, want ik weet
niet hoe een echte zenuwlijder doet. Als ik me laat neervallen dan gaan ze mij water
in 't
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gezicht gieten, doen mij vliegende geest opsnuiven of brengen mij binnen bij een
dokter of bij een apotheker die verklaart dat ik komedie speel. Neen, daar bedank ik
voor. 't Is beter dat ze mij niet zien. Dus kijk ik goed rond en houd mij gereed om
rechtsomkeer te maken of een zijstraat in te slaan. Alles wel beschouwd is het
wenschelijk dat mijn heele afwezigheid haar beslag krijgt zonder dat er te veel over
gekletst wordt.
Ik zou anders wel eens willen weten hoe 't op de Werf marcheert.
't Is nu kwart over negen. Ik weet dat mijn vier medecorrespondenten op dit
oogenblik met hun kuiten tegen de pijp van de verwarming staan, ieder voor zijn
schrijfmachine, als kanonniers voor hun stukken. Een van de vier vertelt een mop.
Ja, dat eerste half uur was gezellig. Hamer heeft zijn grootboek opengeslagen zonder
zich eerst te warmen en de juffrouw van de telefoon strijkt lichtjes over haar blonde
haar, dat pas voor mijn heengaan permanent gegolfd was. Het geratel van de
pneumatische klinkhamers dringt van op de werf tot in onze zaal door en buiten rijdt
voor de vensters onze drukke dwerg-locomotief voorbij. Wij draaien onze vijf hoofden
om en door 't venster groeten wij den ouden Piet met zijn blauwen kiel en zijn zakdoek
om den hals, die haar zoo rustig voert als een huurkoetsier zijn oude knol. Bij wijze
van wedergroet doet hij even zijn stoomfluit gaan. En ginder ver laat onze hooge
schoorsteen zijn zwarten wimpel fladderen.
Zoo staan zij daar nu, die sufferds, terwijl ik doende ben mij een weg te banen in
het oerwoud van de businesswereld.
Die zoekt, die vindt, dat heb ik zoo pas ondervonden. Want eindelijk heb ik een
geschikt bureau ontdekt, met slechts een paar kleine motgaatjes in het groene kleed.
Het kost drie honderd frank en al is het niet nieuw, toch zal het even goed dienst
doen als een van twee duizend. Mijn vrouw had dus gelijk. Maar met dat al is er
weder een heele week zoek en mijn kaas wacht met ongeduld op 't ontsluiten van
den kelder.
Het probleem van de schrijfmachine heeft ook zijn be-
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slag gekregen. Ik heb ontdekt dat die gehuurd kunnen worden en morgen staat er een
thuis waarmede ik vertrouwd ben, namelijk een zustermachine van de Underwood
waarop ik dertig jaren lang mijn brood heb verdiend.
Verleden Woensdag is de verkoopcyclus ingezet en wel bij Van Schoonbeke, die
't zelf prettig vindt dat het zoo goed marcheert.
Toen al zijn vrienden op hun plaats zaten maakte hij een kast open en zette 't restant
van den halven Edammer op de tafel. Ik zag dat hij er zelf al een flink stuk van op
had.
- Een van de specialiteiten van onzen vriend Laarmans,’ stelde hij voor.
- Pardon, van de Gafpa,’ zei die oude advokaat. ‘Is proeven toegelaten?’
En meteen sneed hij er een brok af en gaf het bord door.
Ik vond het aardig van dien man dat hij geen tekortkoming jegens de Gafpa duldde.
Als alles marcheert krijgt hij een Edammer cadeau.
Even later zat het heele orkest te kauwen en ik geloof zeker dat nog nooit eenigerlei
kaassoort met zooveel geestdrift gehuldigd werd als deze volvette Edammerkaas.
Van alle kanten werd heerlijk, prachtig en kolossaal geroepen en die chique vent
vroeg aan Van Schoonbeke waar die kaas te krijgen was.
Zoo groot was mijn prestige dus al dat zij 't aan mij niet eens meer durfden vragen.
- Het woord is aan mijnheer Laarmans,’ verklaarde mijn vriend, terwijl hij nog
een brok achter zijn kiezen stak.
- Natuurlijk,’ zei een ander, ‘alleen mijnheer Laarmans zelf kan ons inlichten.’
- Denkt U dan dat mijnheer Laarmans zich persoonlijk met zulke snuisterijen bezig
houdt,’ zei de oude heer. ‘Dat kan je begrijpen. Als ik die kaas hebben wil bel ik
maar even de Gafpa op.’
- En je zegt dat ze bij je thuis honderd gram mogen afgeven,’ vulde zijn buurman
aan.
Ik verklaarde nu losweg dat de Gafpa slechts per twaalf
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kisten van zeven en twintig bollen verkocht, maar dat ik niettemin bereid was hun
deze volvette in detail te leveren tegen den prijs van den groothandel.
- Een driedubbele ban voor onzen vriend Laarmans,’ riep de oude. En hij dronk
zijn glas alweer uit.
Zij kennen nu mijn naam wel.
Ik heb dan mijn nieuwe vulpen genomen en de orders genoteerd. Ieder krijgt een
bol van twee kilo. Die oude heer vroeg bij 't weggaan, toen wij samen onze jas
aantrokken, of hij bij uitzondering geen halven bol krijgen kon, want hij woont alleen
met zijn zuster en een meid. En dat heb ik dan maar beloofd omdat hij de eerste was
om aan de Gafpa te denken.
Een vroeg wat de andere specialiteiten van de Gafpa waren.
- U wil mij toch niet wijsmaken dat de Gafpa niets anders dan kaas verkoopt?
Kom, kom, geen gekheid.’
Ik erkende dat kaas slechts bijzaak was, maar zei dat de andere artikelen voorloopig
alleen aan winkeliers geleverd mochten worden.

Dertiende hoofdstuk
Dat tijd geld is begin ik nu pas te ondervinden, want aan 't leveren van die zeven en
een halven bol is een heele morgen verloren gegaan.
Ik heb op zolder een rieten valies ontdekt waar drie Edammers in kunnen en ik
ben ze zelf gaan bestellen, want mijn kinderen hebben na de school veel huiswerk
en die jongen zou onderweg gymnastiek doen met mijn kazen.
Toen mijn vrouw mij met dat valies naar den kelder zag trekken, moest ik wel
vertellen wat er aan de hand was. Ik had alles liever in stilte klaargespeeld, omdat
ik vreesde dat zij 't komiek zou vinden. Immers, dat zeulen met die kazen is eigenlijk
geen werk voor den leider van een zaak, dat weet ik wel, maar ik kan mijn tien
duizend Edammers toch niet een voor een door 't Blauwhoedenveem laten

Forum. Jaargang 2

709
thuis bestellen. Dat doen die menschen niet. Maar mijn vrouw vond het heel gewoon.
- Dat is al vast een begin,’ meende zij. ‘En zoo leeren zij onze kaas ten minste
kennen.’
Die ‘onze’ deed mij goed. Zij leeft alles dus mede en neemt haar deel in de
verantwoordelijkheid.
Ik hoop maar dat ze mij geen tweede bestelling geven want het leveren is mij niet
meegevallen.
Eerst moest ik met een stalen gezicht voorbij madame Peeters, onze buurvrouw,
die altijd in de deur staat, of voor 't venster. Dan de tram op, waar je valies in den
weg staat. Eindelijk ben je er dan. Je belt, je wordt opengedaan door een meid en
dan sta je in de gang met je mand, want het heeft meer van een mand dan van een
valies. Je moet zeggen dat je de kaas brengt, waarop de meid mevrouw gaat
waarschuwen die soms nog in bed ligt. Bij twee van de acht wist men van kaas niets
af en ik had de grootste moeite om die zware bollen kwijt te raken, wat slecht gelukte
omdat ik zei dat er niets te betalen was.
En nu zit ik op mijn kantoor, na dat afmattend uitdragen en na een nieuw bezoek
van mijn broer die dagelijks naar de statistiek van verkochte en niet verkochte kaas
vraagt. Als een echte dokter steekt hij telkens weer het mes in de wond.
Ik heb hem verteld van de kaas die bij Van Schoonbeke verkocht is. Het deed hem
plezier dat allen ze zoo lekker vonden. Maar daarop maakte hij een korte berekening
en zei ‘dat zijn zeven en een halven van je tien duizend bollen. Als je iedere week
zoo'n zaak doet, dan worden je laatste kazen over dertig jaar verkocht. Werken, kerel,
werken, of dat loopt slecht af.’
Maar hoe raak ik al die kaas kwijt? Dat is de vraag.
Ik ben een oogenblik van plan geweest met een paar kazen in mijn valies al de
winkels van de stad te bezoeken waar kaas verkocht wordt. Maar met dat systeem
zou mijn kantoor alleen staan en overbodig worden. En ikzelf ben hier toch onmisbaar
voor correspondentie en boekhouding, dunkt mij. Ook kan ik het niet aan mijn vrouw
overlaten
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de menschen, die zouden telefoneeren, te woord te staan. Zij heeft zoo al werk genoeg.
Neen, mijn kaas moet door een stel wakkere agenten aan den man worden gebracht.
Kerels die tot in den kleinsten winkel doordringen, die goed praten en die iedere
week, of zelfs tweemaal in de week, hun bestellingen inleveren. Ja, tweemaal in de
week is beter en ik zal Maandag en Donderdag voorschrijven, dan is ook mijn eigen
werk een beetje verdeeld. Ikzelf schrijf alles ordelijk in, geef instructies aan 't Veem
voor de aflevering, maak de rekeningen, zorg voor 't inkasseeren, houd mijn vijf
percent af en remitteer het saldo iedere week aan Hornstra. En zelf kom ik met de
kaas niet eens in aanraking.
Ik heb dus een advertentie geplaatst:
‘Groote Edammerkaas-importeur zoekt in al de steden van het land en van het
Groothertogdom Luxemburg bekwame vertegenwoordigers, liefst met klientieele
onder kaaswinkels. Schrijven aan Gafpa, Verdussenstraat 170, Antwerpen, onder
opgave van referenties en vorigen werkkring.’
Het resultaat is niet uitgebleven.
Twee dagen later vond ik op de koffietafel honderd vier en zestig brieven van
allerlei grootte en kleur. De briefdrager had moeten bellen omdat hij ze niet in de
bus kon krijgen.
Ik ben dus op den goeden weg en zal tenminste mijn schrijfmachine kunnen
gebruiken. Eerst al de brieven opengedaan en gesorteerd per Provincie.
Ik zal een landkaart van België koopen en een vlaggetje spelden op iedere stad
waar ik een agent heb aangesteld. Dat geeft een prachtig overzicht. En die niet genoeg
verkoopen moeten er uit.
Brussel staat aan 't hoofd met zeventig brieven. Dan volgt Antwerpen met twee
en dertig en de rest is verdeeld over 't heele land. Alleen het Groothertogdom heeft
niet geschreven, maar dat is bijzaak.
Toen alles opengedaan en geklasseerd was kwamen er
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nog een vijftigtal bij die zeker te laat gepost waren. Dat gaat goed.
Ik ben met Brussel begonnen.
Er zijn menschen die hun heele levensgeschiedenis vertellen, van kindsbeen af.
Velen beginnen met te zeggen dat zij den grooten oorlog als soldaat hebben
medegemaakt en zeven frontstrepen dragen. Ik zie niet in wat dat met het verkoopen
van kaas te maken heeft. Anderen spreken van hun groot gezin en uitgestane ellende
en doen een beroep op mijn medelijdend hart. Bij 't lezen van sommige brieven zijn
mij tranen in de oogen gekomen. Ik zal die speciaal opbergen want ik wil niet dat ze
onder de oogen van mijn kinderen komen, anders gaan die zaniken tot ik aan die
menschen de voorkeur geef. En ik moet er met vuile voeten door.
Als ik al die brieven beantwoord dan is het uit louter beleefdheid en ook om mijn
schrijfmachine te kunnen gebruiken, want veel van die menschen zijn nooit in den
handel geweest, hebben vroeger cigaretten verkocht of schijnen alleen maar voor de
aardigheid geschreven te hebben. Zij die aan de gestelde voorwaarden voldoen,
schrijven gedecideerd en vragen nadere inlichtingen wat commissieloon en vast
salaris betreft. Zij schijnen er nog eens goed te willen over nadenken of ze mij 't
plezier wel zullen doen een van mijn agentschappen te aanvaarden.
Ik denk er natuurlijk niet aan die kerels een salaris te geven. Waar zou dat naar
toe? Zij krijgen drie percent en geen tiende meer. Ik houd twee percent over, plus
mijn drie honderd gulden per maand.
Toen ik lekker voor mijn Underwood zat werd er gebeld. Ik hoor het tot hier, maar
sla er geen acht op want ik doe nooit zelf de deur open als ik op kantoor zit. Maar
even later kwam mijn vrouw naar boven en zegde dat er drie heeren en een dame
waren die mij wenschten te spreken. Zij hadden een pak bij zich.
- Doe je boord en je das aan,’ raadde zij.
Wie mogen dat zijn? Zeker kandidaten die liever zelf komen dan een brief te
schrijven.
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Toen ik de deur van ons salonnetje open maakte kwamen mij vier uitgestrekte handen
tegemoet. Het waren Tuil, Erfurt, Bartherotte en juffrouw Van der Tak, mijn vier
mede-correspondenten bij de General Marine.
Ik voelde het bloed uit mijn aangezicht trekken en zij moeten iets aan mij gemerkt
hebben, want Anna Van der Tak schoof mij een stoel toe en gebood mij te gaan
zitten.
- Vermoei je vooral niet. Wij zijn dadelijk weg,’ verzekerde zij.
Zij hadden besloten mij eens te komen bezoeken om zelf te zien hoe 't met mij
ging, want op kantoor werden de idiootste dingen verteld.
Tuil bood verontschuldigingen aan omdat zij op den middag gekomen waren, maar
ik wist zelf dat zij overdag geen tijd hadden. En 's avonds een zieke bezoeken, dat
gaat niet.
Zij keken mij voortdurend aan en wisselden blikken van verstandhouding.
Op kantoor was in die enkele weken heel wat veranderd. Zij zaten nu met den rug
naar 't venster toe, in plaats van andersom, hadden ieder een nieuw vloeirol gekregen
en Hamer droeg een bril.
- Stel je Hamer even voor met een bril,’ zei Erfurt. ‘'t Is om je dood te lachen.’
Terwijl zij praatten hoorde ik dat mijn broer binnenkwam. Hij zette zijn fiets tegen
den muur en marcheerde dan op de keuken af, zooals hij iederen middag doet. Zijn
martiale stap klonk dreunend door de gang.
Ik vreesde dat hij van op een afstand vragen zou hoe de kaasverkoop marcheerde,
want hij roept als een schipper, uit louter geestdrift. Maar mijn vrouw had hem zeker
met teekens het zwijgen opgelegd, want even later hoorde ik dat hij op de teenen
aftrok.
Daarop hield Tuil een kleine toespraak in naam van 't heele personeel en sprak de
hoop uit dat ik spoedig, zoo gezond als een visch, mijn oude plaats in hun midden
weder zou komen innemen.
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En Bartherotte haalde plotseling, met een plechtig gebaar, een groot pak van achter
zijn rug te voorschijn en stelde het mij ter hand, mij verzoekend het te willen open
maken.
Het was een prachtig gepolijste tric-trac doos, met vijftien zwarte en vijftien witte
schijven, twee lederen hozen en twee dobbelsteenen. Er zat een zilveren plaatje buiten
op, met het inschrift:
Het personeel van de
General Marine and Shipbuilding Company
aan hun collega
FRANS LAARMANS
Antwerpen, 15 Februari 1933.
Zij hadden een collecte gedaan en tot zelfs de oude Piet van 't locomotiefje had zijn
frank gegeven.
En na een laatsten hartelijken handdruk lieten ze mij alleen.
Die tric-trac moet dienen om met vrouw en kinderen partijtjes te spelen tot ik
genezen ben.
Mijn vrouw heeft niets gevraagd. Zij kookt het eten met een bekommerd gezicht.
Ik voel dat een enkel bits woord haar zou doen weenen.

Veertiende hoofdstuk
Veertien dagen geleden heb ik dertig agenten aangesteld, verdeeld over 't heele land,
zonder vast salaris maar met een flinke commissie. En er komen maar geen
bestellingen binnen. Wat voeren die kerels uit? Zij schrijven niet eens en mijn broer
blijft ongestoord naar de verkochte kwantums informeeren.
Die agenten heb ik op 't zicht moeten kiezen, zooals men slachtvee koopt op de
markt.
Met reeksen van tien had ik ze op mijn kantoor ont-
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boden, de eene wat vroeger, de andere wat later, om pijnlijke ontmoetingen tusschen
konkurrenten te vermijden. Hongerige honden moet je niet samen aan één schotel
zetten.
Wat zal madame Peeters, mijn buurvrouw, het druk hebben gehad. Het was een
verrassing van 't begin tot aan 't eind.
Stellers van prachtbrieven bleken soms ware wrakken te zijn en andersom. Er
waren er groote, kleine, oude, jonge, met en zonder kinderen, chic gekleede en in
lompen, smeekende en dreigende. Zij spraken van rijke familie, van gewezen ministers
die zij kennen. En het gaf mij een eigenaardige gewaarwording daar te zitten als de
man die met één enkel woord zoo'n jubelende kerel veranderen kan in een vod.
Een zei openhartig dat hij honger had en met een bol kaas tevreden zou zijn, ook
zonder agentschap. Het pakte mij zóó dat ik hem een Edammer gegeven heb.
Naderhand heb ik gehoord dat hij onder 't heengaan van mijn vrouw ook nog een
paar van mijn oude schoenen had losgemaakt.
Enkelen waren niet buiten te krijgen omdat het op mijn kantoor zoo lekker warm
was. En twee verklaarden dat het niet opging iemand naar Antwerpen te doen komen
zonder zijn reiskosten te vergoeden. Ik heb die maar betaald.
Ik noteerde telkens op hun brief: slecht, twijfelachtig, goed, kaal, drinkt, met
wandelstok en dergelijke, want na het tiende bezoek kon ik mij de eersten niet meer
te binnen roepen.
Ik heb er nog eens ernstig over nagedacht of ik Antwerpen toch maar niet zelf
bewerken zou. Hier in de stad zou Frans Laarmans dus agent van de Gafpa zijn. Maar
het beeld van mijn alleenstaand kantoor laat mij geen rust. Wat zou het publiek van
de Gafpa gaan denken als die niet eens antwoord gaf aan de telefoon?
En toen is mijn jongste zwager gekomen om te vragen of hij niet in Antwerpen
probeeren mocht. Hij is eigenlijk diamantslijper, maar wegens de groote slapte loopt
hij al maanden zonder werk.

Forum. Jaargang 2

715
- Fine heeft gezegd dat ik er U maar eens moest over aanspreken,’ verklaarde hij met
de valsche onderdanigheid van iemand die weet dat hij van hoogerhand gesteund
wordt.
Ik heb ‘Fine’ in hare keuken opgezocht en bevestiging gevraagd. En die zegt
eenvoudig dat hij alle dagen over die kaas komt zaniken. Maar zij neemt natuurlijk
niet de minste verantwoordelijkheid. Zij voert nu 't hoogste woord niet, zooals toen
bij 't bespreken van 't al of niet opnieuw behangen van mijn kantoor.
- Moet ik Antwerpen aan Gust toevertrouwen, ja of neen?’ heb ik haar nog eens
zakelijk gevraagd en haar daarbij goed aangekeken.
Daarop heeft zij iets gemompeld waar ik geen woord van verstaan heb, heeft een
waschkuip opgepakt en is naar den kelder getrokken.
Wat kon ik anders doen dan hem op proef nemen? Maar gaat het niet, dan moet
hij er uit, zwager of geen zwager. Natuurlijk kost mij dat minstens een heelen bol,
waar ik niets van terug zie.
Ik heb bestelbons laten drukken, verdeeld in kolommen: besteldatum, naam en
adres van den kooper, aantal kisten van 27 kazen van plusminus 2 K.G., prijs per
kilo, betalingstermijn. Op iederen bon is ruimte voor vijftien bestellingen. Om te
beginnen heeft ieder agent tien bons ontvangen, dus genoeg voor vijf weken.
't Is zoo eenvoudig en practisch mogelijk. Iederen Maandag en Donderdag hebben
zij slechts hun bon in te vullen en mij die met de post te zenden. Het overige volgt
dan vanzelf.
Daar ik echter niets zie komen, ben ik mijn twee Brusselsche agenten, Noeninckx
en Delaforge, ten slotte gaan opzoeken om te weten wat er aan scheelt en om die
menschen desnoods met raad en daad bij te staan. Ik had Brussel namelijk in een
oostelijk en een westelijke helft verdeeld, want ik vind die stad te groot om door één
man grondig bewerkt te kunnen worden.
Na een tramrit waar geen eind aan kwam, moest ik ver-
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nemen dat die Noeninckx aan 't opgegeven adres volkomen onbekend is. Maar hoe
konden mijn brieven hem dan bereiken? Want die zijn niet teruggekomen.
Delaforge woont in een heel andere buurt, op een vliering geloof ik, want hooger
ging de trap niet. Op het portaal hing waschgoed te drogen en het rook er naar
gebakken haring.
Ik heb een heelen tijd op zijn deur geklopt, tot hij eindelijk in zijn hemdsmouwen
open deed, met oogen nog dik van 't slapen. Hij herkende mij niet eens en toen ik
zei wie ik was verklaarde hij dat die kaasgeschiedenis hem niet interesseerde. En
daarop klapte hij de deur voor mijn neus dicht.
Ik begrijp er niets van.

Vijftiende hoofdstuk
Er is een brief uit Amsterdam gekomen waarin Hornstra zegt dat hij Dinsdag naar
Parijs moet en van zijn passage door België zal profiteeren om die eerste twintig ton
met mij te komen verrekenen. Hij zal om elf uur hier zijn.
Was het van schaamte of van woede? Ik weet het niet. Maar toen ik die brief las
kreeg ik een geweldige kleur, al zat ik alleen en ongezien op mijn kantoor, waar nu
niets meer ontbreekt.
Ik heb dien brief in mijn zak gestoken, want ik wil niet dat mijn vrouw het weet,
anders vertelt zij 't zeker aan mijn broer. Maar één ding staat vast. Als die Edammers
over vijf dagen niet verkocht zijn, dan wordt de Gafpa getorpedeerd. Eigenlijk heb
ik nog slechts vier dagen, want voor een man van zaken telt de Zondag niet mee.
Met den dood in 't hart heb ik mijn mandvalies weer van den zolder gehaald en er
een van mijn kazen ingestopt. Mijn vrouw denkt zeker dat mijn vrienden een tweede
bestelling hebben gedaan.
Vooruit nu, Frans. 't Is uit met al je kantoorgelul.
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Je moet er zelf op los, met geen andere helpers dan je tong en de kwaliteit van je
volvette.
Ik weet best waar ik heen moet. Als ergens kaas omgezet wordt, dan is het dáár.
Maar wat zal ik vertellen? Zoo maar vragen of hij soms niet een beetje kaas koopen
wil?
Nu besef ik dat het mij mangelt aan praktijk, want ik heb nog nooit iets verkocht.
En nu ineens kaas. Was het nog mimosa. En toch sta ik maar voor een alledaagsch
probleem. Want wat doen die millioenen menschen van zaken dan? Die moeten toch
óók.
Dat bewijsnummer van Le Soir ligt nog steeds op mijn bureau-ministre. Ik sla het
open om mijn advertentie nog eens te aanschouwen. Ze ziet er zoo goed uit dat ik
lust krijg er zelf op te schrijven om mijn diensten aan te bieden.
En werktuigelijk valt mijn blik op een kleine inlassching, vlak onder de mijne:
‘Schriftelijke en mondelinge raadplegingen voor kooplieden en agenten die moeite
hebben met hun verkoop. Jarenlange ondervinding. Boorman, Villa des Roses,
Brasschaet.’
Die gemeente is in de buurt. Waarom zou ik die man eigenlijk niet raadplegen
voor ik de beslissende stap waag?
Dat heb ik dan maar gedaan, zooals een zieke buiten het weten van zijn dokter
naar kwakzalvers loopt.
Ik moest wachten om aan de beurt te komen.
Boorman is een stevig oud heertje, met een groot hoofd en een strakken blik, die
met zijn rug naar 't venster zit en 't helle daglicht op zijn bezoekers laat schijnen.
Hij heeft naar mijn Gafpageschiedenis geluisterd zonder mij te onderbreken en
dan gezegd dat twee zaken voor mij van belang zijn: hoe ik binnen kom en wat ik
zeg. Eerst en vooral, hoe kom je binnen? Je kan binnen komen als een die iets brengt
of als een die iets komt vragen, als een man van zaken of als een bedelaar. Het
bedelachtige, zegt Boorman, zit minder in de plunje dan in houding en toon.
Je komt dus losweg binnen, misschien wel met een sigaar
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in den mond, gooit je valies neer als zat er om het even wat in, maar geen kaas, en
vraagt of je de eer hebt.
Hij zegt natuurlijk ja. En heb je de eer niet, dan heeft hij toch de eer.
Je gaat zitten, desnoods ongevraagd.
Mijnheer, wij zijn speciaal van Amsterdam gekomen om U 't monopolie voor
Antwerpen van de volvette Gafpakaas aan te bieden, na ingewonnen informatie over
uw firma.
Wij beteekent dat er eigenlijk een volledige officieele commissie gekomen is, maar
de anderen zitten nog in 't hotel. Gisteravond na de aankomst een beetje geboemeld.
Speciaal uit Amsterdam is een beroep op zijn goed hart, zegt Boorman. Immers,
als hij niet koopt kan de commissie slechts terugkeeren naar haar moederstad en dan
is de heele reis verloren. Bovendien is het vertrouwen in zijn firma dan geschokt. En
daar behoort hij gevoelig voor te zijn, want na genomen informatie sluit in dat jullie
heel Antwerpen gezift hebben en dat hij alleen is overgeschoten.
En onze volvette beteekent dat achter jullie de heele Nederlandsche kaasindustrie
pal staat.
Hij was bereid mij practische lessen te geven, maar dat kan niet meer, want Hornstra
is in aantocht.
Dat bezoek bij Boorman is mijn laatste respijt geweest.
Door iedereen verlaten moet ik den kaasdraak zelf te lijf.
Ik ben onopgemerkt met mijn valies voorbij madame Peeters geraakt en heb de
tram genomen tot aan die kaaswinkel met zijn prachtige etalage, waar het zoo stinkt.
Eerst heb ik een tijd voor de vitrine gestaan, en onder al die kaassoorten naar een
Edammer gezocht. Ja, daar ligt er een, middendoor gesneden. Die haalt het natuurlijk
niet bij mijn volvette, dat kan ik zoo wel zien.
De winkel geeft nog dezelfde lucht af als toen op dien avond. 't Is vreemd, maar
nu ik al een tijd in 't vak ben kan ik het minder goed uitstaan dan bij mijn thuiskomst
uit Amsterdam. Ben ik weeker geworden? Of zit het in mijn stemming?
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Die winkel marcheert goed, dat is zeker.
Binnen staan een zestal klanten en de winkeljuffrouwen hebben het druk met
snijden, inpakken en weergeven. Tot buiten hoor ik ze telkens vragen: ‘En voor U,
madame?’.
Ik kan toch niet binnenvallen zoo lang al die koopers daar staan en 't heele bedrijf
doen stilleggen om een voordracht over mijn volvette te geven. Want dat het tot een
toespraak zal moeten komen is zeker. Als ik niet direct begin, dan vragen zij
misschien: ‘En voor U, mijnheer?’ En dan worden de rollen omgekeerd.
De drukte is nu een beetje geluwd. Er staat maar een enkele dame meer.
Nu of nooit.
Maar twee van de winkeljuffrouwen, die niets te doen hebben, kijken mij aan,
zeggen iets tegen elkander en beginnen te lachen. De oudste spiegelt zich even en
strijkt haren voorschoot glad. Denken zij soms dat ik hier sta om ze te komen opvrijen?
Ik kijk op mijn horloge, keer ze den rug toe en na nog even gewacht te hebben
loop ik een eindje verder tot aan de Bass Tavern.
Ik ga dat café binnen, want die agent van politie heeft mij óók al een paar maal
aangekeken, en bestel een Pale-Ale. Ik drink het bier in één teug op en doe mijn glas
nog eens vullen.
Naar huis gaan zonder eerst een poging te doen, dàt in geen geval, want ik wil
mijzelf niets te verwijten hebben. Een gerust geweten is óók wat waard. En dan, het
zal niet gezegd worden dat ik mij door die vier teven heb laten verjagen.
Mijn tweede glas is ledig. Ik werp een blik op mijn mandvalies, pak het beet en
loop op den winkel toe. Een stormaanval.
Bij 't passeeren voorbij de vitrine doe ik even de oogen dicht om niet te zien hoeveel
klanten er staan. Ik ga binnen, al stonden er honderd en zal wachten tot ik een kans
krijg om te zeggen wat ik te zeggen heb. Desnoods ga ik zoo lang op mijn mand
zitten, want schaamte ken ik niet meer.
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De winkel was ledig. Alleen die vier witte meiden achter de toonbank.
Tot welke van de vier moet ik spreken? Van d'eene naar d'andere kijken is niet
aan te raden. Dan raak ik misschien de kluts kwijt, want dan antwoorden zij alle vier
samen.
Ik wend mij tot de oudste die straks zoo koketteerde en zeg dat ik speciaal van
Amsterdam gekomen ben om den heer Platen het monopolie voor Antwerpen van
onze volvette Edammerkaas aan te bieden tegen prijzen beneden alle concurrentie.
Platen staat op de winkelruit. Dat was mij niet ontsnapt.
Naar gelang mijn volzin vordert zie ik haren mond openvallen en als ik aan 't eind
kom vraagt zij: ‘wat zegt U, mijnheer?’.
't Is vreemd, maar als je komt om te verkoopen, dan verstaan de menschen je niet.
Ik vraag nu of zij mijnheer even wil roepen, want met dat quartet kom ik niet
verder. Er komen trouwens drie klanten ineens binnen en kort daarop nog twee. En
daar begint het weer van: ‘Wat voor u, madame?’.
Zij laten mij staan, te midden van groote klompen boter, manden vol eieren en
stapels conserven.
Ja, de klanten gaan voor, daar is niets aan te doen.
Telkens rinkelt de registreerkas en hoor ik ‘merci, madame’ blaten.
Ik vraag nu plotseling of mijnheer Platen thuis is, waarop ik verlof krijg om zelf
op zijn kantoor te gaan kijken, achter den winkel.
Ik scheer voorzichtig de boter langs en loer door een glazen deur. Jawel, daar zit
iemand. Ik klop en Platen, want hij was het zelf, roept ‘binnen’.
Zijn kantoor kan aan het mijne niet ruiken. 't Is half kantoor, half zitkamer. Er
staat zelfs een gascomfoor. Hoe die man hier werken kan begrijp ik niet. Is dat nu
een milieu voor een man van zaken? Maar papieren zijn er genoeg en hij schijnt het
druk te hebben. Hij zit in zijn hemdsmouwen te telefoneeren, zonder boord of das.
Met een blik vraagt hij wat ik verlang, zonder af te
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bellen. Ik doe hem teeken dat hij gerust mag doortelefoneeren en daarop vraagt hij
naar het doel van mijn bezoek, want hij moet de stad in en heeft geen tijd.
Ik herhaal wat ik binnen gezegd heb, rustig en met iets geposeerds in houding en
stem. Ik heb mijn beenen gekruist.
Hij kijkt mij aan en zegt ‘vijf ton’.
Ik stond verstomd en pakte naar mijn vulpen, toen hij in de telefoon nog eens
herhaalde ‘vijf ton kunt u krijgen tegen veertien frank per kilo’. Nu belde hij af, stond
op en begon zijn boord aan te doen.
- Voor wiens rekening werkt U?’ vroeg Platen, waarop ik Hornstra zei.
- Ik ben zelf groothandelaar in kaas. Hornstra ken ik goed.
Ik ben jarenlang zijn agent geweest voor België en 't Groothertogdom Luxemburg,
maar hij was mij ten slotte te duur. Verspil dus uw tijd maar niet, mijnheer.’
Hij had er dus óók dat Groothertogdom bij.
- Gaat U mee?’ vroeg hij nog. ‘Als U naar de stad moet kunt U van mijn auto
profiteeren.’
En dat heb ik gedaan, alleen maar omdat het de beste manier was om onder 't oog
van die vier meiden den winkel door te komen.
Ik ben in zijn wagen blijven zitten tot hij voor een kleineren kaaswinkel stopte en
zelf uitstapte. Was hij naar Berlijn gereden, ik zou meegegaan zijn.
Ik heb hem bedankt, mijn mandvalies opgepakt en de tram genomen, naar huis
toe.
Mijn accumulator is leeggeloopen. Ik ben uitgebloed.

Zestiende hoofdstuk
Thuis wachtte mij toch nog een verrassing, want toen Jan uit school kwam riep hij
dat hij kaas verkocht had.
- Een heele kist,’ beweerde hij.
En toen ik de krant opnam, als had ik niets gehoord,
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liep hij naar de telefoon, vormde een nummer en kwam dadelijk in gesprek met een
van zijn kameraden. Hij maakte eerst wat gekheid in 't Engelsch en toen hoorde ik
dat hij zijn vriend verzocht zijn vader aan de telefoon te roepen.
- En een beetje gauw of je krijgt morgen een uppercut van mijn linksche’.
En even daarop riep hij ‘Pa! Pa!’.
Hij had gelijk.
Ik kwam in gesprek met een vriendelijke onbekende die zei dat het hem genoegen
deed met Jan's vader kennis te maken en bevestigde dat ik zoo'n kist van zeven en
twintig stuks leveren kon.
- Ik heb een kist verkocht, oom,’ riep Jan toen mijn broer binnenkwam.
- Goed zoo, jongen. Maar jij moet vooral je Grieksch en Latijn blokken. Voor de
kaas zorgt vader wel.’
Die kist heb ik toch nog maar geleverd, om die vader van Jan zijn vriend plezier
te doen. Ik heb ze zelf even met een taxi gebracht.
's Avonds was er ruzie tusschen Jan en Ida.
Hij lacht haar uit omdat zij nog niets verkocht heeft. Hij zingt: ‘kaas, kaas, kaas,
kaas,’ op de klimmende tonen van do sol, mi, do en als zij eindelijk op hem afvliegt,
dan houdt hij haar met zijn lange armen op een afstand om niet getrapt te worden.
Tot zij dan eindelijk aan 't huilen gaat en bekent dat zij op school niet meer over kaas
durft spreken omdat ze haar kaasboerin zijn gaan noemen.
Zij had dus óók geprobeerd.
Ik stuur Jan den tuin in en geef haar een zoen.
WILLEM ELSSCHOT
(Slot volgt)
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Spahi
Hij heeft een roode fez met hooge randen
een bruin gelaat en wolken-witte tanden,
zijn handen wuifden, toen hij afscheid nam:
O land, o heerlijk land van zon en water
ik houd uw vuur in mij als in een krater,
vaarwel wit zand en dorre heuvelkam!
Hij heeft een roode fez, een bruin gelaat,
hij droomt van vuur als men de trommel slaat,
hij heeft een land lief als zijn vriend een vrouw.
Is er één vrouw, die warm is als het zand
of grenzenloos zooals de vlakten van zijn land?
zijn lief is eeuwig maagd en eeuwig trouw.

LOUIS DE BOURBON
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Nocturne
Als een schimmel ligt het zand
dood en groot langs dezen heuvel;
nacht, leen mij uw donkren vleugel,
hemel, reik mij uwe hand.
Uren sta ik al en wacht
wijl de sterren, mijmrend, schijnen
en de maan wil niet verdwijnen
en haar spiegelbeeld drijft zacht
op de Rhône door het dal;
hier aan dezen drogen oever
sta ik en ik ben niet droever
dan ik immer wezen zal.

Villeneuve-les-Avignon.
LOUIS DE BOURBON
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Het Sprookje voor het Sprookje *)
De eigenaardigheid van het sprookje, van tooverspreuken en bezweringen en van
alle beelden die op de een of andere manier met het landschap van ons
onderbewustzijn te maken hebben, is dat zij niet als symbolen te verklaren zijn. N'en
déplaise het Freudisme; zij zijn natuurlijk wel op die manier te klasseeren binnen
een wetenschappelijk kader, maar op dat moment zelf verliezen zij hun kracht, feit
waarvan de psychanalytische geneesmethode trouwens gebruik maakt. Maar
omgekeerd sparen kleine geestelijke benevelingen die men ter beschikking heeft, op
hun tijd valeriaan uit. Over het algemeen brengt men uit zijn jeugd een voorraad van
deze benevelingen mee: vanuit de tijd toen gewaarwordingen nog compleet waren,
ongecontroleerd, niet herkend. Het doet er voor de werking van deze gewaarwordingen
niets toe of de psychologie kan nagaan waarom bepaalde indrukken sterker nableven
dan andere; alleen de hoedanigheid van die uitwerking is voor onszelf van belang.
En het spreekt vanzelf dat er via het sprookje studies van volkspsychologie te maken
zijn, maar wanneer men zooals Ina Boudier-Bakker in haar boekje de sprookjes die
in de herinnering zijn blijven hangen als gelijkenissen gaat navertellen, vergist men
zich in de oorzaak van hun macht over ons geheugen. Zij ziet op een al te vlotte
manier over het hoofd dat de gehechtheid waarmee wij ons later soms aan de beelden
uit onze kindertijd vastklampen, niet met schijnbaar redelijke motieven te
rechtvaardigen is: het sprookje mag historisch en folkloristisch in sommige opzichten
nog zoozeer een spiegel der ziel zijn, zijn fascinatie voor een kind ligt niet in dat
spiegelschap, en later voor den volwassen gewordene evenmin, want men kan later
de herinnering aan de eerste indruk niet uitschakelen. Bovendien is het toegeven aan
daydreaming om zoo naarstig uit te gaan op het herkennen van àl onze menschelijke
instincten en avonturen in de enkele

*) Ina Boudier-Bakker, De Verschijningen der Menschenziel in het Sprookje. (Amsterdam, P.N.
van Kampen en Zoon N.V.)
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simplistische menschelijke motieven van het sprookje, want het tragische is het niet
verdwijnen, als nevel boven de golven, van de kleine zeemeermin is te mooi om zelfs
als symbool erg toepasselijk te zijn op de tragiek van de werkelijkheid, en de satyrieke
toepasselijkheid is ook de essentieele bekoring van de kunstmatige nachtegaal en
den Chineeschen keizer niet. Het slot van het boekje lijkt bedenkelijk op een happy
end: ‘Met de kleine Zeemeermin strompelen we op onzen vischstaart naar de Heks.
We trappen op het Brood om onze voeten niet vuil te maken. En we slaan door de
raggen boven onze deur, om ermee door te gaan tot de avond valt. Maar óók: als
omgetooverde Asschepoesters rijden we in de gouden koets triomfantelijk naar het
feest onzer droomen - en voor ons raam zingt te zijner, maar ook te onzer tijd, de
Nachtegaal.’
Sprookjes zijn geen symbolen maar ontsnappingen; als wij er met alle geweld een
spiegel in moeten zien, dan worden onze eigenschappen er op zijn best de stoffage
van een betooverde wereld waarin wij met een onuitgesproken maar duidelijke
bestemming bewegen en waarin zich alle omstandigheden, hoe toevallig ook, in een
speciaal voor ons herkenbaren vorm voordoen, zoodat aan ieder lot een toepasselijk
verloop te beurt valt. De auteur die hier de sprookjes als gelijkenissen van het
dagelijksch bestaan en ‘het’ leven ziet, vergeet dat ontvankelijkheid voor het sprookje
(voor alle incantatie) met een contemplatieve aanleg samengaat. Het is trouwens
duidelijk dat in de sprookjes die in onzen tijd gelezen worden, het folkloristische
element alleen een pittoreske rol speelt: de sprookjes van Andersen zijn ‘litteratuur’,
die van Grimm zoo meesterlijk naverteld dat hun herkomst erin wegvalt voor de
kunst van den verteller.
Het sprookje als herinnering is een van de duidelijkste sporen van contact met de
poëzie op een moment waarop poëzie nog maar een kwestie van aanwezigheid en
niet van uiting is. De ‘staat van poëzie’ die een kind erin vinden kan, is bij alle
vaagheid en onbewustheid iets scherp begrensds, waarin vreemde elementen niet
aanvaard wor-
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den. Ik herinner mij mijn ongeloovige verbazing bij het slot van De Sneeuwkoningin,
waar het Christuskind op de allerlaatste bladzijde, na de terugkomst van Kay, ineens
een door niets gemotiveerde interruptie komt doen op het zonnige balconnetje
waarlangs eens bij mist en sneeuw de spiegelscherven gedwarreld waren. De redding
van Kay door Gerda uit het ijspaleis had zich voltrokken met inheemsche
sprookjesattributen, en hoewel ook het Christuskind maar een losstaande anecdote
voor mij vertegenwoordigde, was het duidelijk dat er een ethische suggestie aan
kleefde die het verhaal op het allerlaatste moment naar het terrein van het gewone
kinderboek dreigde te doen verhuizen. Het toch nogal onberedeneerde en daardoor
weer ‘magische’ karakter van het slotrijmpje: ‘rozen bloeien en rozen verdwijnen,
Maar eens zal het Christuskind ons verschijnen’, kon de ontknooping toen nog half
voor mij rechtvaardigen, vooral omdat die rozen eenerzijds mijn plakplaatjesalbum
voor mijn geest haalden - en plakplaatjes hebben een even autonoom recht van
bestaan, (gouden koetsen, hekjes met sneeuw en hulst, bloemkransen, engelen met
zilvergrijze vleugels) als de requisieten in het sprookje, terwijl het Christuskind
duidelijk voelbaar zijn intrede door een bedoeling moest verdedigen - en anderzijds
het verhaal weer in een obscuur verband scheen te doen terugzwenken naar de rozen
waarmee Gerda gesproken had in den tuin van de oude vrouw met de beschilderde
hoed.
Die bloemen in den tuin langs de rivier waren onder de aantrekkelijkste personnages
uit De Sneeuwkoningin, met de kraai die Gerda langs de trap voert waar de droomen
van prins en prinses haar in het halfduister voorbijrijden. Personnages, want er is
geen verschil tusschen wezens en requisieten in dat animistische stadium van de
‘staat der poëzie’. Het is de vraag of later het verschil te vinden is. De emoties die
het sprookje opriep zijn dan met verscheidene andere symptomen van het ontdekken
van de staat der poëzie in de herinnering opgeborgen; met het eerste bewustworden
van ‘stemming’ in een landschap of
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een uur van den dag, het emotioneel registreeren van een lichtval die ineens niet
meer een directe indruk maar de echo van een indruk scheen. Het is soms
verwonderlijk hoe goed de sprookjes beantwoorden aan die gevoeligheid die nog
niet veel anders dan de verbeelding als materie heeft, een aesthetische gevoeligheid
bijna, of, ook dit, een staat van gevoeligheid. De raadselachtige melancholie van
sommige sprookjes, van Grimm's Jorinde en Joringel bijvoorbeeld, beantwoordt aan
die melancholie die alleen nog maar stemming, nog niet een gevoel is, immers nog
door geen ervaring of bewustheid wordt gesteund. Zij ontstaat puur zintuigelijk: door
de magie van onbegrepen klanken alweer, het ‘vreemde’ lied van de vogels, en het
lage licht dat zoo verontrustend door de takken valt en dat men zich meent te
herinneren, misschien ook werkelijk herinnert; en toch is het al een begin van gevoel:
want bij dit sprookje bijvoorbeeld ontstond de eerste twijfel aan het happy end; men
wist nog niet beter of het moest allemaal weer in orde komen want Jorinde en Joringel
zijn goed, en de heks is slecht, en wie overwinnen moest was dus geen vraag, maar
iets in ons sputterde misschien obscuur tegen: het was mooier zoolang het nog droevig
was, en verdiende iemand die de naam Joringel had, misschien niet beter dan een
gewone verloofde, was hij eigenlijk niet gelukkiger af met een nachtegaal die in een
kooitje leefde, was ook Jorinde niet méér haar eigenlijke zelf - een zelf dat die
heimwee-achtige naam Jorinde droeg - als vogel? Hoe bedenkelijk men ook later de
heks uit dit speciale verhaal op een maquerelle vindt lijken (en wie weet wat de
folkloristische oorsprong is), de herinnering aan die oude vraag behoudt men! En
anthropomorphischer dan dat wordt dit animisme misschien nooit, ook niet wanneer
een volwassene zich van de aantrekkingskracht van bepaalde landschappen boven
andere - van het karakter van een landschap en zelfs zijn verwantschap daarmee bewust blijft, of de stimuleerende invloed van een bepaalde belichting als een
intoxicatie kan zoeken. Het lijkt dan nog altijd op die ongevormde staat van poëzie,
en het is het
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gevoel dat het passief ondergaan daarvan voor een oogenblik de kortste weg levert
naar een punt waar men anders via een beredeneerde ontleding toch terecht zou
komen; de wensch om aan de dramatiek van een indruk, een zonsondergang
bijvoorbeeld, ook een dramatischen zin te geven, en het onmiddellijke bewustzijn
van de onmogelijkheid daarvan mengen zich in dezelfde gewaarwording. Conflict
waarvan het sprookje de schijnoplossing is geweest op een moment dat de
ontvankelijkheid voor het ontmenschelijkte nog veel grooter was dan later, en waarop
de wensch bijna bewust in de richting ging van het weten dat het niét echt gebeurd
was.
Ik herinner mij van toen ik zelf goed lezen kon een verzameling sprookjes die
achteraf bezien duidelijk van een mindere soort waren dan die van Grimm en
Andersen. (Die van Moeder de Gans tellen eigenlijk niet mee, men las ze graag als
verhalen, maar ze hebben dank zij hun latijnsche afkomst een overmaat van aardsche
bon sens die ze zonder aarzeling doet determineeren als niet in de sprookjeswereld
gebeurd). In sommige werden bekende motieven naverteld, De Zwijnenhoeder, De
Tandeldoos, maar de anderen moeten uit de pen van een middelmatig auteur zijn
gevloeid. En het is achteraf duidelijk dat de motieven van mijn gehechtheid eraan
naar evenredigheid van decadentie getuigden: ze zijn gemakkelijk te betrappen als
van het wenschdroomgenre. De hoofdpersonen waren ook groote kinderen,
jongemenschen al, die van een of andere fee, of door middel van een betooverd
voorwerp, een tactvolle les kregen, maar de moraal werd toen goedgemaakt door het
vereenzelvigen met de hoofdpersonen en de illusie van het als-ik-groot-ben. In de
beste sprookjes, op het goede moment gehoord of gelezen, vereenzelvigt een kind
zich nooit met de personnages; op zijn best beschouwt hij ze, als er kinderen in
voorkomen, als bevoorrechte broertjes of zusjes. En er was, in deze middelmatige
verzameling, een gekleurde plaat van een met rozen omgroeid raam die poëzie voor
mij beteekende; maar ook hier blijkt dat de poëzie inplaats van met vage bewegingen
en stem-
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mingen met preciese voorstellingen begon te werken, en daarmee hard op weg was
een bepaald soort zoetelijke ‘poëzie’ voor te bereiden.
Iemands aesthetische ontvankelijkheid is van het begin af gegeven, en plaatjes
bijvoorbeeld zijn eenvoudig een met de jaren vervangbare sleutel tot de indrukken
die men subjectief noodig heeft en altijd zoeken zal. Men wordt alleen moeilijker
ten opzichte van de sleutel. Daarin sluit dan ook de vroege sprookjeslectuur aan bij
het latere bewustzijn van poëzie; daartusschen ligt het stadium der realistische
kinderlectuur die geen sleutel is juist omdat zij realistisch is. De
Duizend-en-een-Nacht-vertellingen leken mij toen ik ze las geen echte sprookjes wel zoolang ze mij verteld werden, hoewel ook toen al van een minder ijle en
pronkeriger soort; al die edelsteenen van Aladin, die toch wel meeslepend waren omdat de magie er op een soort berekenende, bijna listige wijze in scheen aangebracht
die mij als ‘litterair’ moet hebben aangedaan. Het bewonderenswaardige van de
sprookjes van Grimm is dat zij, ook voor den volwassen lezer als hij ze maar van
vroeger kent, hun karakter van sleutel zoo suggestief en met zulke intuïtieve middelen
bewaren; van sleutel tot de staat van poëzie en tot niets anders, alle folkloristische
oorsprong ten spijt. Want men heeft als kind geen werkelijke bewondering voor het
zusje dat zwijgend de hemden van brandnetels spint, of medelijden met de jongste
van de zes zwanen die als mensch een zwanenvleugel zal moeten blijven dragen het is geen sleutel tot het meegevoel of de bewondering die men voor de personnages
uit realistische kinderboeken heeft; eerder een sleutel tot het vermoeden dat de wilde
zwanen of de raven van een soort eiland der gelukzaligen terug komen vliegen
waarover men later in Voorbij de Wegen lezen zal. Er is ook niet de afschuw van het
booze die bij kinderen door de realistische lectuur toch vrij gemakkelijk is op te
wekken; het booze is duidelijk het onmisbare donkere element (de wreede prinses
in de hagelstorm bijvoorbeeld in De Reiskameraad) in een magische wereld van licht
en don-
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ker. En wat is de spanning waarmee men het zinnetje met zijn varianten: ‘voort, over
stok en steen, dat de haren floten in de wind’ telkens terugverwacht, anders dan
rythme pur?
Andersen's sprookjes spelen soms in een vertrouwder wereld dan die van Grimm,
maar niet met de evidente bijbedoeling om het kind langs een realistische of huiselijke
weg mee te lokken. Er wordt alleen een prachtig effect van natuurlijkheid mee bereikt
en soms een half-humoristische instemming dat de sprookjeswereld misschien
dichterbij is dan men gedacht had. Soms ook gebruikt hij integenstelling tot Grimm
een gevoelstoon om aan een abstractie diezelfde vertrouwde vorm te geven (De Tuin
van het Paradijs, De Schaduw). Maar zij behouden dat anonieme accent van eerder
ontstaan dan geschreven te zijn, dat de geniale vondst was van Andersen, die in zijn
andere werk lang geen geniaal auteur was. Wat hun middelen betreft spreken zij zoo
zuiver mogelijk tot de verbeelding zonder te doen denken dat zij eigenlijk voor iets
anders - als symbool, als exempel - bedoeld zouden zijn: voor dat soort arglist zijn
Andersen's vertellersgaven, soms ondanks zijn eigen neiging tot mildheid en
wereldwijsheid, te sterk.
ELISABETH DE ROOS
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De Mapen
(Slot)
4. - Operetta!
Nog altijd stilte in het G.P. OE-gebouw. Nog stiller zelfs. Bij Petroff is er geen
verandering ingetreden; zijn hoofd schommelt tragisch of alleen maar traag boven
de tafel. Daarentegen is de oude Godoroff door slaap overmand. Blijkbaar heeft hij
juist op zijn horloge gekeken. Het nickelen ding hangt langs zijn been aan een ketting
die aan het ander einde aan zijn vest vastzit, zooals men dat voor vijftig jaar zag.
Rust in vrede, Godoroff! Misschien heeft de oude baas toch maar zelfmoord
gepleegd en is het horloge maar een clandestien vergifdoosje. Waarschijnlijk zelfs;
hij reageert niet op de stappen van de binnenkomende Brie Crozme en Johnny.
Wij zullen het niet weten. In de drukte aan het einde van het feest zal geen aandacht
meer aan hem geschonken worden. De kinderen hebben het te druk met het zich
bezorgen van het volle pond aan dwaasheid. Brie Crozme heeft zich op een stoel
gezet, vlak voor het schommelende hoofd van Petroff; met de kin rust hij op zijn
wandelstok uit kapitalistische landen; eerst sluiten zich zijn oogen en ontspant zich
zijn gezicht, alsof hij in deze enkele seconde nog een laatste groet wilde brengen aan
zijn steeds wijkende maar steeds ook weer aanstuwende herinneringen, voordat hij
met verwilderden blik en een stortvloed van slechts gedeeltelijk juiste opvattingen
en aantijgingen naar zijn einde raast. Zijn aanval richt hij eerst op zijn oervijand
Petroff:
- Daar ontmoeten we elkaar weer, heer Petroff. Aan den laatsten kruisweg. Eens
heb je aan Johnny gevraagd waarom hij zijn Engelsche naam had. Ik zal het je vandaag
maar vertellen. Onder vier oogen. Ik zal het je vertellen: hij heeft als Rus ook een
Russische naam Haha. Er was een tijd, Petroff, dat je omringd was door lachende
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gezichten. Een levenseisch voor jou: de brutaal tevreden lach van alle lachers die
alle lachers op hun hand hebben. Omringd door dergelijke lachers kan geen behoorlijk
mensch zijn gedachten bij elkaar houden. De eenige reden waarom de Mapen maar
niet komen willen. Natuurlijk bedoel ik mijn Mapen, de kruising tusschen M(ensch)
en Aap. Tusschen Homo Sapiens en Simia Anthropomorpha. Haha. Niet die andere
Mapen die wel degelijk komen zullen, dadelijk, en ons zullen overhooploopen,
afmaken, misschien wel opvreten. De mensch is omnivoor...
Brie Crozme's spraakzaamheid stuit op de houding van Petroff dien hij dan ook
opeens indringend-onderzoekend recht in de oogen kijkt; reigers ziet men soms zoo
in vijvers eensklaps den hals strekken op een of ander slobberend, een of ander
ritselend geluid, dat zij niet dadelijk kunnen thuis brengen. Wat is er op dit gewichtig
oogenblik van de wereldgeschiedenis aan de hand? Niets verrassends. Petroff mocht
voor Brie Crozme al de oervijand zijn, voor anderen en voor zichzelf bleef hij in de
allereerste plaats, en ook temidden van wereldschokkende gebeurtenissen, de
ambtenaar. En bedenkend dat het eerste ding dat niet alleen een ambtenaar doch ook
ieder ander zakelijk mensch zich aanschaft, juist is een harde schaal tegen baldadige
argumenten, wordt het makkelijk begrijpelijk waarom de woorden van Brie Crozme
stuiten op Petroff's onverschilligheid. Bovendien neemt Brie Crozme, die den
jammerlijken Petroff zoo scherp onderzoekend opneemt, een bij dezen als het ware
zienderoogen uitblusschen van het leven waar, dat allerminst geschikt maakt voor
het medeveroorzaken van die combinatie van rumoer en deining die sommige naturen
behoeven om de komst van den dood te begroeten, als de opgang van de uiteindelijke
zon, of om denzelfden onontkoombaren dood als het groote malheur, dat het après
tout toch ook is, verstandiglijk-hysterisch maar over het hoofd te kunnen zien. Brie
Crozme had reeds zijn zin afgebroken; nu wendt hij zich tevens, met krassend
piepende verschikking van zijn stalen stoel, van
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Petroff af, tot den eenige andere die in dit vertrek nog niet slaapt, niet dood is of niet
uitbluscht:
- Johnny, Johnny, ons laten afmaken als lammeren, zonder tegenstand noch wraak,
mogen we niet! Ik begrijp waarom je Johnny heet. Je wilt ook door je naam niet
meedoen aan de botheid van je Russen. Misschien ook omdat het je innige wensch
is dat het jouw naam is, die Marlene Dietrich uit het ebonieten graf van haar
gramofoonplaten galmt. Misschien ook, omdat je ze alle vijf niet bij elkaar hebt
Haha. Maar aan al je bedoelingen hecht ik mijn onvoorwaardelijke goedkeuring.
Maar deze hier, deze Petroff, is precies hetzelfde als de Mapen die dadelijk zullen
komen, met het eenige verschil dat de eene het spiegelbeeld is van den ander.
Spiegelbeelden: daarom verbrijzelen ze elkaar! Eender zijn ze in de rest. Of het
gebeurt met electrificatie of met Broekeloosheid, wat ze willen is: in den rug als
dekking de leuzen, op hun hand de lachers, in hun vestjeszak het tractement. Wreken
moeten we ons, wreken! Ik telde laatst hoeveel hypothesen ik in mijn leven had
opgesteld. Ik raakte de tel kwijt zooals ik ook de hypothesen was kwijtgeraakt. Maar
mijn bestaan staat dit laatste uur in het teeken van de veine. Ik maak mijn eenige
juiste en laatste hypothese...
Er is een ziekelijke glans in de oogen van Brie Crozme nu hij opspringt van zijn
stoel, in een soort spasme raakt, met duizenderlei bewegingen als de stuiptrekkingen
van een Jan Klaassen om zich heen slaat, en met speeksel van opwinding in de
mondhoeken zich vooroverbuigt over het met wijdopen oogen hem aanstarende
gezicht van Johnny:
- Deze hypothese is goud, ik bedoel tserwontsen waard. Als naaktloopers hebben
deze Mapen licht een paar mooie vrouwen bij zich. Leelijke ook. Ik stel het probleem:
treft men onder naaktloopers meer mooie vrouwen aan dan onder niet-naaktloopers?
Ik persoonlijk geloof het tegendeel. Ik geloof trouwens altijd het tegendeel. Maar
het antwoord luidt: men kan zich makkelijker een oordeel vormen over de bouw van
een naaktlooper dan van een niet-naaktlooper. Eenvoudige hypothese, niet Haha.
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Brie Crozme kijkt Johnny strak aan. Zijn gezicht trilt van nervositeit. Met de
nadrukkelijkheid van iemand die door zijn stemvolume de werkelijkheid zijn
krankzinnige wil wenscht op te leggen en aandringt tegen alle waarschijnlijkheid in:
- Ik zal de mooiste voor je stelen.
En herhaalt langzaam en vast: ik zal de mooiste voor je stelen.
Dan breekt de spanning en verdwijnt de nadrukkelijke afgemetenheid uit zijn
woorden zooals een solist plotseling door de andere instrumenten wordt overstemd.
Met de heele scala van beweeglijkheid en nuances, in stem en gebaren, vervolgt
hij:
- Willen ze de operette van de brutale zelfgenoegzaamheid? Soit. Wij zullen
medewerken aan de operette. Met onze beste krachten. Wij zullen hun mooiste deerne
stelen. Wij leven weer in langvervlogen tijden. Onder de Sabijnen!
Een gekraak wordt hoorbaar, als ratten die zich tegoed doen achter het behang en
zich een weg krabben: de eerste geluiden uit de luidspreker die de een of ander (doch
gewis en zeker niet de ex-komsomol die er den brui van gaf) weer heeft aangezet.
Maar de curve van Brie Crozme's opwinding nadert weer een top, zijn stem maakt
de luidspreker onverstaanbaar. Met de handen houdt hij Johnny bij de schouders vast
of juister: maakt hij knedende bewegingen aan Johnny's schouders waardoor Johnny's
voortreffelijk volgens de laatste coupe gesneden colbertjas pijnlijk schots en scheef
getrokken wordt.
- Neen kostbare Johnny, jij mag niet sterven. Eeuwig is al het banale. Wraak is
zoet en minstens even oud.
Brie Crozme vangt een losse zin op uit de luidspreker; hij zwijgt, gespannen
luisterend. De luidspreker voltooit den zin: dus wordt aan het peloton onder
aanvoering van Apollo opdracht gegeven zich naar de G.P. OE te begeven en zonder
vorm van proces de gevaarlijke aanhangers van het oude régime die zich daar op het
oogenblik bevinden, te executeeren.
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De kneedende bewegingen van Brie Crozme's handen gaan over in een krampachtig
samenknijpen van de vingers waardoor Johnny's verleidelijke jas tot boven de heup
raakt opgeschoven. Johnny heeft een prachtige dandy-riem om, uit Parijs of Londen?
Brie Crozme staat ademloos, hijgt naar adem. Dan is het in huilkreten dat zijn perverse
vreugde haar uitweg vindt:
- Daar gaan we! Voorgoed! Das ist der schöne Thanatos, hij komt op zijn vurig
ros! Petroff wordt op zijn minst geradbraakt of gevierendeeld. De heer de Brie Crozme
behoort tot degenen die zich juichende werpen op het zwaard, met al de rhetorica en
passie die zij een levenlang verkropten. Ieder heeft zijn taak, mijn beste Johnny, de
jouwe is aanzienlijk zwaarder. De wraak! De wraak! Ik zou benieuwd zijn naar de
rol van Petroff wanneer ik niet zelf vervuld was, boordevol, van de mij opgedragen
buitengewoon charmante beau rôle: het schatje schaken maar daarbij zelf onder de
voeten geloopen worden. Doodelijk onder de voeten geloopen...
Armetierige tranen zijn het niettemin die nu roerloos Brie Crozme in de oogen
staan. Doch de wijze waarop hij den 22-jarigen Johnny ten afscheid omhelst, mist
niet de plechtigheid van Fransche maarschalken. Dan vat hij Johnny bij den arm,
trekt hem plotseling met zich mee, naar de plaats waar een gordijn een smalle
zij-uitgang afsluit. De blik, waarmee de 22-jarige zijn vriend Brie Crozme volgt in
de minste zijner bewegingen, is vol van een mengeling van medelijden en
onwankelbaar vertrouwen.
- Johnny! Hier blijven. Achter het gordijn. Het meisje wordt je toegeduwd. Johnny!
Beloof dat je je door de schurken een uitweg baant. Beloof Johnny Beloof.
Maar reeds is Brie Crozme weer de zaal ingesprongen. Bij den aanblik van de
Mapen die nu - Apollo vooraan - door den hoofdingang binnendringen, wordt hij
een oogenblik door haat bedwelmd en overmand. Hij mummelt met bleeke
bloedelooze lippen: ongeloofelijk, de botheid van de menschen! Men zou het niet
gelooven te Angoulême of Amsterdam dat de veelbelovende Brie Crozme werd afge-
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maakt door naakte kaerels in berenvellen Haha. Maar de lach breidt zich uit tot grimas
en vergeten zijn, in deze bedwelming van haat, Johnny, hypothese van mooie vrouwen,
zelfs wraak. Brie Crozme stort zich in de menigte.
Een jongmeisje is het evenwel op wie hij als eerste stoot in zijn wilde vaart. Zij
vestigt op hem haar halfverlegen halfironische blik. Weerloos als een lief konijntje
is ze... Een van die toevalligheden en vergissingen van het noodlot waardoor een
zieke zeeman, die thuisblijft, niet met zijn schip vergaat, een asschepoester een prins
trouwt, en een stervende Brie Crozme zijn woord getrouw blijft. Blijkbaar een zeer
jong kind is het dat tusschen de tierende Mapen is verzeild geraakt in de hoop nu
weer eens deel te nemen aan het jolijt van een maskerade; ook in haar kleeren
weerspiegelt zich haar verrukkelijke naïveteit: zij heeft oude wollen slofjes aan, maar
verder het lange zwart-fluweelen costuum van de amazones van Westeuropa, met,
scheef op het hoofd, de driekanten steek waaronder de kastanje haren zachtkrullend
golven. Waarschijnlijk is zij den doodsbleeken man genaderd omdat zij in haar
nieuwsgierige feeststemming zich het meest aangetrokken voelde tot den het koddigst
zich opwindenden feesteling. Brie Crozme kijkt haar in de ironische kinderoogen.
Een oogenblik is hij verteederd door het lieftallige en argelooze van het tusschen
deze verscheurende dieren verdoolde jonge kind. Onmiddellijk beantwoordt het
meisje deze verteedering, haar ironische verlegenheid gaat over in een volgzaamheid
die roerend is, want trouw weerspiegelt het gezichtje de zelfs in de weinige sekonden
nog wisselende gemoedsstemmingen van den grilligen partner.
Bitter weinig begrijpt zij er dan ook van wanneer hij haar opeens op het voorhoofd
kust en met de woorden: vaarwel mijn kind, pijlsnel naar de zijuitgang duwt en
aflevert aan Johnny.
Pijlsnel! Maar op dit oogenblik steekt hem de angel van het weeke sentiment
zooals het hem nooit eerder heeft gestoken; fel! Pijlsnel heeft hij steeds, een levenlang,
het liefelijke en argelooze aan anderen doorgegeven, afgele-
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verd... Om welke duistere reden...? Wie zal het zeggen...?
Weinige minuten later en de executie is voltrokken aan de heeren van het vroegere
régime. Bleek en ontdaan door het vermoeden van iets zeer liefelijks, dat hem is
ontgaan, sterft de Brie Crozme; in een gevoelsstaat waarin hij niet heeft geleefd. De
gewezen komsomol daarentegen sterft even onbeduidend als hij heeft geleefd:
gemakzuchtig en afwezig. Godoroff hikt nog geheel onverwacht, doch het is zeer de
vraag of hij überhaupt nog leefde. De eenige, die nog ernstigen weerstand biedt, is
uitblusschende Petroff, die onmiddellijk het hoofdschudden staakt, van zijn stoel
opspringt, zich schrapstelt in een hoek, zijn handen voor zich uitstoot als de klauwen
van een roofdier en, als een gorilla de romp krommend, het grimas trekt van iemand
die tot iederen prijs wil blijven leven en zelfs een natuurramp tracht af te wenden
met een schrikaanjagende expressie; het stuk ongeluk! Langer dan eenige sekonden
kan ook hij zijn kostbaar leven niet rekken, waarna ook zijn lichaam in de kar geladen
wordt en gereden naar het soortement laboratorium waar eens Brie Crozme in zeker
métier heeft uitgemunt...
Maar nog is het niet genoeg. De uren gaan voorbij. Schaduwen verzamelen zich
in het leege G.P. OE vertrek, waar nu slechts zichtbaar is het blinken van de eens
moderne stalen curven. Schaduwen verzamelen zich gedurende het matte verloop
der uren. Dan kondigt zich weer voor de zooveelste maal op dezen dag de luidspreker
aan met zijn krakende geluiden. Rommelend als onweer trekt het kraken weg, waarna
Vox Humana haar allerbelangrijkste mededeelingen doet: hier Warschau... de
Mexikaansche dollar noteert... de yen... de Nederlandsche gulden... De internationale
voetbalwedstrijd Polen-Tsjechoslowakije: 2-3. Ongelukken waren er ook: een vader,
door godsdienstwaan bevangen, meende de stem te hooren van Jehovah sprekende
tot Abraham... Onze afkeer voor de daad mag geen beletsel zijn, het lot van den vader
moeten wij evenzeer betreuren als dat van den zoon... Anna
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Maria Lakofski verzoekt ons mede te deelen dat Petrus Paulus Potofski dadelijk naar
Krakau moet overkomen: zij heeft... De revolutie in Rusland is geëindigd met een
volledige overwinning van de Mapen. De eerste vluchtelingen komen te Warschau
aan. Met de nieuwe Hispano-Fokker is in den recordtijd van een half uur te Warschau
aangekomen de vroegere Secretaris van Godoroff. Wij zijn zoo gelukkig geweest
ons zijn medewerking te verzekeren. Wij wijzen erop dat wij het eerste Station zijn
dat authentieke berichten over de Russische Revolutie uitzendt. Hier dus, dames en
heeren, de Secretaris van Godoroff persoonlijk aan het woord. Met een gelijkmatige
stem begint de voormalige secretaris: Dames en Heeren, het zal u bekend zijn op
welke wijze de revolutie werd voorbereid. In korte trekken kunnen we de
voorgeschiedenis het beste volgen aan de hand van het revolutionnaire dagblad de
Forsche Maap...
Somber is het nu in Moskou. De zon verschool zich achter wolken. De wolken
zwollen. Water stortte uit de breuk van deze zware wolken. De regen klettert op de
daken, alleen nog maar arme menschen loopen op straat, en in het leege donkere van
de zaal verklinkt een stem die op het correcte af de jongste gebeurtenissen opsomt
en redelijk aan elkander schakelt tot een van die eentonige relazen, waarvoor kinderen
de tong uitsteken, doch welke ‘verkleumde grijzen’ niet zonder spanning aanhooren.
Wat zullen wij nog hopen? Zullen we maar voortmarcheeren door den op Moskou
neerkletterenden regen, met gebogen hoofden, als ongelukkigen die onder het juk
doorgaan? zullen we maar afzien van het heden, onze hoop op de toekomst vestigen
en van de volgende generatie en van Johnny alle heil verwachten? Maar waarom van
Johnny zoo'n heele boel verwachten? Om de twijfelachtige originaliteit van zijn
Engelsche naam? om zijn inderdaad te apprecieeren sympathie voor Brie Crozme?
om zijn antwoord aan Petroff? om zijn handige vlucht uit Moskou? om zijn
ongeloofelijk snel maar weer iets nieuws aan de haak slaan: radio-engagementen...?
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Wij houden eerder ons verstand bij elkaar, ook houden wij eerder ons hart vast.
Russische Johnny was al in Moskou de groote branieschopper die vuile antwoorden
gaf aan in den dienst vergrijsde G.P. OE leden; die een zwak had voor dubbelzinnige
figuren als Brie Crozme en die zijn naam wenschte te hooren galmen door Marlene
Dietrich die van movie-paleizen bordeelen maakte voor de heeren voyeurs...
Bovendien: Caliban has a new master - get a new man! Niet meer idealistische
gesprekken met Godoroff. Niet meer de wartaal van Brie Crozme. Voortaan:
radio-engagementen. Stof voor lezingen bij de vleet. Noodzakelijk gevolg: ƒ25; een
glas water welks helderheid het eenige smettelooze is wat nog het leven aankleeft;
een handdruk bij het komen, een handdruk bij het gaan. I. Godoroff en pantoufles
(met gemoedelijke stem). II. De schurk Apollo (met verontwaardigde stem: Pitsikoff
of Protsipoeff!). III. Het offer van Brie Crozme (met stem vol kreukels of barsten).
IV. Mijn geestigste antwoord aan Petroff: als Rus heb ik ook nog een Russische naam
zooals gij, kameraad Petroff, als Rus ook nog een Joodsche naam hebt: Goldstein!
Brie Crozme had het antwoord niet begrepen; hij herhaalde altijd alleen maar de
eerste helft, de gijn was Brie Crozme ontgaan. Brie Crozme was bepaald ongijnig.
Kan dan ook het jonge kind ons niet langer bekoren: de lieftallige wier wollen
slofjes zich zoo aandoenlijk paarden aan het fluweel van de amazonerok? Wij zullen
ook in dit geval maar gemakshalve, zooals wijlen Brie Crozme placht te zeggen,
voortreffelijke versregels citeeren: ons diepste omarmen heeft den droom
omgebracht... Neen, wij zullen niets meer hopen. Wij zullen maar voortmarcheeren,
met gebogen hoofden, als ongelukkigen die onder het juk doorgaan, door een regen
die neerklettert op de Tverskaya zoogoed als op de Leidsche Straat.
For the rain it raineth every day.
COLA DEBROT
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De Minnaar
Gaf hem haar woord, maar heeft hem diep bedrogen.
Achter het mom van haar beheerschte rust
Speelde een dieper en voldragen lust,
Tot in het lichten van haar felle oogen.
Hij heeft haar mateloos en grof bespogen
In eerste opwelling, den slag bewust,
Dien zij hem toebracht in volslagen rust,
Waar alle zekerheden zwaarder wogen.
Is dan gebleven in een vreemden strijd
Tusschen haar lichaam en de schoone logen,
In al haar naaktheid voor hem afgewogen.
Heeft haar vervloekt maar haar gesmeekt, dat spijt
Haar dank zou zijn voor zijn gering verwijt
En alle onmacht van zijn eerlijk pogen.

M.B. FRENKEL
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Noordwijk
Langs boulevard of strand of duin,
Als aangekleede apen,
Flaneeren wij. Het Huis ter Duin
Staat in de zon te slapen.
We baden wat, we branden bruin,
We kletsen wat of rooken.
En elk verveelt zich grenzenloos,
Van fantasie verstoken.
De geest is een vervreemd gezel
In stem en in gebaren.
Zijn vage armoe redt zich wel
Achter het welbehagen,
Dat heel dit levenlooze spel
Zoo schaamteloos doet slagen.

M.B. FRENKEL
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Paapsche Sympathieën
De schrijvers van litteratuurgeschiedenissen, de scheppers en onderhouders dus van
de litteraire tradities, zijn gewoonlijk niet wat men noemt groote geesten; hun talent
is meestal in hoofdzaak administratief, in het dagelijksch leven zijn zij leeraren,
professoren of renteniers. Nu vraagt men zich doorgaans af, in hoeverre zij de
verhoudingen en groepeeringen van een verleden periode ‘juist’ hebben weergegeven,
of zij al dan niet correct hebben geadministreerd. Eigenlijk is die methode zeer
ondoeltreffend, omdat men aan het accountantsonderzoek naar de betrouwbaarheid
der litteraire administratie een andere vraag vooraf moet laten gaan en wel deze:
waarvoor hebben de litteratuurhistorici de litteratuur noodig? Er behoeft immers niet
aan getwijfeld te worden, dat zij met de litteratuur iets willen, dat niet in het wezen
der litteratuur zelf ligt opgesloten; zij willen b.v. noch van de litteratuur genieten,
noch door haar gerevolutioneerd worden, noch vermaak uit haar puren; een klein
verschil van meening met papa bij de keuze van het studievak... en zij hadden niet
de schoone letteren, maar laat ons zeggen het romeinsche recht of de vroege
middeleeuwen als administratieobject geprefereerd. Beziet men de litteraire tradities
onder dezen gezichtshoek, dan komen allerlei problemen naar voren, waarover men
te zelden hoort spreken; te zelden, want zij zijn van niet minder belang voor de
wetenschap dan mejuffrouw Mathilde, die Perk geïnspireerd heeft tot zijn onsterfelijke
sonnetten. Als men eenmaal in die richting gaat mediteeren, komt men tot de
zonderlingste vermoedens. Het zou, om een voorbeeld te nemen, mogelijk zijn, dat
de gansche litteraire traditie een product was van litteratuur-ambtenaren en dat, met
andere woorden, de litteratuurgeschiedenis eigenlijk meer de geschiedenis van
ambtenaren dan van groote geesten presenteerde. Het zou, om verder te droomen,
tevens mogelijk zijn, dat deze ambtenaren, zooals alle ambtenaren, waren geschapen
om het publiek van dienst te zijn achter een loket; deze speciale
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litteratuurbeambten zouden dan kunnen zijn aangesteld, om het publiek, dat een
litteratuur noodig heeft met een uitgebreid apparaat van meesternamen en
(dientengevolge) meesterwerken, van die litteratuur te voorzien; daaruit (wij droomen
nog!) zou dan weer te verklaren zijn het groote aantal loketten (voor romantische,
realistische, humoristische, tendentieuze e.a. litteratuursoorten); men ziet dat immers
ook wel op de postkantoren, waar men, om het publiek zooveel als doenlijk te
gerieven, den verkoop van postzegels heeft gescheiden van het ouderdomspensioen.
Gevaarlijkste hypothese: het zou zelfs mogelijk zijn, dat er zonder litteratuurhistorici
in het geheel geen litteraire traditie zou bestaan! Gesteld, dat op een zeker oogenblik
het groote publiek tot het inzicht kwam, dat men zonder litteraire traditie niet sterft
en zelfs niet ziek wordt: een volkomen verdwijnen van den litterairen
ambtenarenstand, met inbegrip van het bijbehoorende bloeiende sociëteitswezen zou
allerminst uitgesloten zijn!
Omdat ik geen haast heb met het ontwaken uit dezen droom der cynische
cultuurloosheid, wend ik mij tot de ten onzent zoo uitermate beroemde Beweging
van Tachtig. Ik gevoel eenige nieuwsgierigheid naar het effect van mijn hypothese,
toegepast op dit cultuurmonument, waarvan men gerust kan zeggen, dat het
tegenwoordig reeds door den Staat en het Onderwijs wordt gesanctioneerd, ook al
heeft het nog altijd een schemerig contact met het ‘heden’, zoolang Willem Kloos
nog in de Regentesselaan woont en Albert Verwey den superieuren schoolmeester
speelt te Leiden. Dit contact echter wordt ieder jaar geringer; de Beweging van
Tachtig is onwrikbaar historisch, is examenstof geworden; men kan haar niet meer
elimineeren, zonder alle litteraire paedagogen tot verwijfeling te brengen; velen onder
hen zouden werkelijk niet weten, waar zij met hun stralend gezicht heen moesten,
als men de Beweging van Tachtig ophief, gelijk de Tachtigers eens met allerlei andere
bewegingen hebben gedaan, tot vertwijfeling van de toenmalige paedagogen. Van
deze en dergelijke ambtenaren kan men dus moeilijk anders verwachten, dan dat
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zij de traditie van Tachtig met energie zullen trachten te handhaven, nu zij eenmaal
met vlijt is opgebouwd. Het meerendeel der tegenwoordige litteratuurgeschiedenissen
draait om Tachtig; daar zet een daverend klaroengeschal in, dat zachtjes uitsterft naar
het ‘heden’ toe; ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’! dat had Jan te Winkel ook
niet gedacht!
De ambtenaren hebben dus ruimschoots hun plicht gedaan; zij hebben Nederland
een letterkunde bezorgd, die vol is van namen en titels, waarmee men de toekomstige
staatsburgers op de eindexamens danig kan belasten. Hoeveel van die namen en titels
al met Potgieter en Jan ten Brink in het gezellige familiegraf der aloude nederlandsche
letteren is bijgezet... daarnaar moet men de ambtenaren niet te veel vragen. Immers
het is uiterst pijnlijk: nauwelijks heeft de Beweging van Tachtig haar vaste historische
traditie gekregen, of die traditie blijkt al op den dood te berusten! Wat leest men nog
van Tachtig, zonder dat men den nagalm van het museum hoort? Wat is er van het
sterrenleger overgebleven? Ik doel hier niet eens op de vele werken, die de Tachtigers
na hun eigen dood geschreven hebben, ik doel op de echte, beroemde monumenten,
op de Mathilde, op Iris, op de grootste helft van Gorter's Mei, op de critieken en
zelfs op de sonnetten van Kloos, op Johannes Viator en de gansche productie van
den onhelderen Frederik van Eeden; ik zwijg verder over onnoozele (en niettemin
in alle litteratuurboeken ijverig voortgekweekte) mislukkingen als dr. Hein Boeken,
waaraan men geen woord zou willen verspillen, ik zwijg ook over alle ‘bijwagens’
met hun speciale Nieuwe-Gids-jargon; en ik verzwijg niet, dat ik in de scheldcritieken
van van Deyssel altijd nog wel pleizier heb, evenals in sommige prozastukken van
van Looy, al is het pleizier volstrekt niet bijzonder groot (en Ik houd van het Proza,
benevens de floeptuiterige drillen van den z.g. ‘schilder’ van Looy-op-zijn-Paaschbest
ben ik langzamerhand bepaald gaan haten!). Men bespare mij het detailleeren, dat
ieder voor zichzelf kan doen; want kort en goed: zet men het
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geheele menu van Tachtig aan een niet vooraf door litteratuurtradities opgewarmden
vreemdeling voor, in de vertaling van zijn land, dan zal hij bitter weinig vinden van
het genie en misschien niet eens extra veel van het talent. Hij zal, om beleefd te
blijven, een menigte excuses moeten bijeenrapen, b.v. over den ‘tand des tijds’, die
aan alles immers bestendig knaagt, zelfs aan zulke soliede menschen als Potgieter
en Verwey; hij zal zich ook rijkelijk kunnen bezinnen op de onvertaalbare
schoonheden der onvertaalbare poëzie; maar intusschen zal hij zich toch tamelijk
vervelen. En hoe pijnlijk voor het groote orkest van Tachtig wordt de situatie, als
men hem daarna Multatuli in handen geeft, die bijna nergens dateert en de Groote
Beweging in ouderdom verre overtreft! Inderdaad, het pijnlijke aan de Beweging
van Tachtig is niet, dat zij historisch is geworden, want dat is het lot van alle dingen,
waaraan ook een Pascal en een Dostojewski niet ontsnappen; het uitermate pijnlijke
is, dat zij zoo snel historisch is geworden en dat haar ‘waarheden’ in minder dan
geen tijd het voorkomen van schoolmeesterswijsheid hebben gekregen. De reden?
De Beweging van Tachtig was een artistenrevolutie, met alle beperkte verdiensten,
maar ook met alle bekrompenheid van zulk een revolutie; voorzoover zij
‘algemeen-menschelijk’ wilde zijn, verdronk zij in sociaal dilettantisme en religieuze
vaagheden à la van Eeden; en voor alles was zij in haar enorme zelfvoldaanheid
provinciaal, juist daar, waar zij door haar introductie van buitenlandsche genieën het
europeesch peil dacht te bereiken. Tachtig versloeg een bepaald soort hollandsch
provincialisme, ongetwijfeld, en alle eer! maar het is een dwaling te meenen, dat
men door provincialen te verslaan zelf cosmopoliet wordt; men loopt, juist na zulk
een overwinning op minderwaardigen, het grootste gevaar, zelf super-provinciaal te
worden, omdat men in de triomfroes van het bereikte niet meer voelt, hòe inferieur
de tegenstander wel geweest is. Tegenover Multatuli - men kan het niet genoeg
herhalen, ook al wordt het monotoon - had een van Deyssel niets, maar dan ook niets
te beweren,

Forum. Jaargang 2

747
behalve dan... dat Multatuli niet artistiek genoeg had geschreven! en dat hij het
profanum vulgus tot wanbegrip had gebracht! De provinciale artistenrevolutie had
alleen welwillendheid over voor den man, in wiens schaduw zij niet kon staan en zij
vereerde de Goncourts! Het gevolg: de traditie van Tachtig is gevestigd en vrijwel
morsdood, de traditie van Multatuli moet nog altijd worden vastgelegd, omdat hij
nog altijd van mensch tot mensch spreekt, zonder de tusschenkomst der ambtenaren.
De traditie van Tachtig kan dus alleen gehandhaafd blijven, wanneer men over
haar blijft schrijven in den provincialen trant, die in onze litteratuurboeken gebruikelijk
is, wanneer men blijft volharden in de autarkie der nederlandsche letterkunde: schrijft
men over haar, zooals Heinrich Heine eens in Die Romantische Schule over de
duitsche letterkunde, d.w.z. als een europeaan over zijn geboorteprovincie, dan zal
men vanzelf breken met die traditie en breken met de ambtenaren, die belang bij haar
hebben om de vele namen en werken, zonder daarom haar betrekkelijke qualiteiten
te vergeten. Over één der gebroeders Schlegel schreef Heine b.v. het volgende:
‘Seine Berühmtheit erlangte Herr A.W. von Schlegel eigentlich nur durch die
unerhörte Keckheit womit er die vorhandenen literarischen Autoritäten angriff. Er
riss die Lorbeerkränze von den alten Perücken und erregte bei dieser Gelegenheit
viel Puderstaub. Sein Ruhm ist eine natürliche Tochter des Skandals.’
Het komt mij voor, dat Heine, zij het dan met de zachte ironie van den man, die
verder gezien heeft dan de provincie Duitschland, aan zijn van Deyssel toch de eer
geeft, die hem toekomt: oude pruiken te hebben ontluisterd. ‘Die Beförderung der
Eleganz ist ein Hauptverdienst des Herren Schlegel’, zegt hij elders; men lette op de
eerlijke erkenning der verdienstelijkheid (een bepaalde plompheid is hier te lande
na Tachtig werkelijk niet meer mogelijk), men lette daarnà op de europeesche ironie
van het woord ‘Hauptverdienst’... Maar het is waar: de stijl, waarin Heine over de
letterkunde schrijft, is (zooals zijn uitgever
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Hermann Friedemann verontschuldigend opmerkt) ‘feuilletonistisch’; of anders
gezegd, de heer Heinrich Heine heeft het nog niet gebracht tot het lidmaatschap van
de litteraire ambtenaren-sociëteit, die in de eerste plaats prijs stelt op een
dichtbevolkte, rijkgeschakeerde litteratuur; de heer Heinrich Heine behoort nog tot
degenen, die zich de weelde kunnen veroorloven, weinig schrijvers te beminnen en
veel schrijvers te caricaturiseeren, en zulk een ‘recht op weinigen’ is onvereenigbaar
met het lidmaatschap der sociëteit. ‘Feuilletonistisch’ als Heine schreef ook Multatuli;
‘feuilletonistisch’ noemen de heeren Friedemann c.s. alle lichte, speelsche schrifturen
over ‘zware’ onderwerpen, waarover zij zelf alleen ‘zwaar’ kunnen schrijven, van
dichtbij betastend, met myopen-oogen knipperend, moeizaam zich optrekkend aan
al die geweldige reputaties, en verbitterd op het ‘feuilleton’, het
verdoemd-respectlooze, het arrogant-lichte...
Er is één man van Tachtig, waarover men zeer zelden hoort spreken; in de
schoolboekjes komt hij niet voor, in de handboeken komt hij even voor, maar naar
voren komt hij nergens. Zijn naam alleen al is een beleediging aan het adres van een
bekend officieel gezelschap; hij heet Willem Paap en was één jaar redacteur van de
Nieuwe Gids; maar, schrijft prof. dr. J. Prinsen, een fameus traditie-kweekertje in
den tuin van de taalvernieuwers, jolig van aard en vlot in den omgang, ‘Paap (die
overigens niets van beteekenis gepresteerd heeft) ging reeds in '86 uit de Redactie.’
En na op deze afdoende wijze Paap in een hoek te hebben gezet, gaat de heer Prinsen
voort volgens de hem eigen jolige methode het menu van Kloos, van Deyssel, etc.
te serveeren. (Er is, dit tusschen haakjes, geen joliger handboek over de nederlandsche
letterkunde dan dat van Prinsen; het is buitengewoon vulgair, maar ook buitengewoon
jolig geschreven; kortom, zooiets noem ìk nu feuilletonistisch). De door Prinsen in
een hoek gezette Paap ging echter niet voor niets uit de redactie; waarom hij het
deed, daarvan getuigt een bijzonder merkwaardig
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boek, dat de jolige geleerde, waarschijnlijk niet uit onwetendheid, tactvol verzweeg
en onderbracht bij het ‘niets van beteekenis’: Vincent Haman. Het maakte destijds
eenigen opgang als roman à clef en verdween toen weer spoorloos uit de litteratuur,
terwijl de Mathilde en De zee, de zee klotst voort in eindelooze deining tot
examenvragen werden gebombardeerd; ook Willem Paap verdween achter de
granieten figuren der echte mannen van Tachtig, om hoogstens nog eens als ‘bijwagen’
herdacht te worden. Om oprecht te zijn en den heer Prinsen weer eenigszins te
gerieven, wil ik op deze plaats aanstonds vermelden, dat Paap in de rest van zijn
litterair leven geen moeite heeft gespaard, om het ‘niets van beteekenis’ waar te
maken; hij schreef een middelmatigen roman in den stijl des tijds, Jeanne Collette,
nog een roman, Max Dannenberg, waarin over de polyandrie wordt gezeurd, een
drama, Koningsrecht, in Multatulivorm, een banale ‘aanklacht’ De Kapelaan van
Liestermonde, die wel op den index zal staan, maar die alleen maar geschikt is, om
gedoofde sympathieën voor het katholicisme te doen herleven, en nog een ‘aanklacht’,
Doodsklok van het Damrak, niet minder banaal, maar thans de beursspeculatie
betreffende. In al die werken vindt men van den Paap, die Vincent Haman schreef,
vrijwel niets anders terug dan een multatuliaansche haat en een multatuliaansch
idealisme, die op zichzelf nog niet voldoende zijn om een belangrijk schrijver te
maken; als Multatuli in onze oogen een groot man is, dan is hij het ondanks zijn
talrijke zwakheden, en als Paap in die zwakheden de grootheid van Multatuli ziet,
interesseert hij ons evenmin als dr. Hein Boeken. Vincent Haman, zou men misschien
kunnen zeggen, is Paap meer ontsnapt, dan dat hij het schreef met het geformuleerde
bewustzijn van wat zijn document waard was; het is een boek, waarin de satyre op
Tachtig zoo beheerscht en doeltreffend is, dat men volstrekt geen sleutel noodig heeft
om aan de verbeten waarheid van die satyre direct te gelooven; terwijl het aan de
nagedachtenis van Multatuli is opgedragen, is het van Paap's boeken het

Forum. Jaargang 2

750
eenige, dat naast en onafhankelijk van Multatuli zijn bestaansrecht volledig behoudt;
het spreekt voor zichzelf, ook als men van Multatuli als peet van Tachtig als
‘beweging’ nooit heeft gehoord. Daarom acht prof. Prinsen het waarschijnlijk van
belang voor zijn pleegkinderen om het dood te zwijgen.
Er is niets zoo doodelijk voor een met groot lawaai opgezette beweging als de
satyre van den tijdgenoot, die de beweging van nabij heeft gevolgd en niettemin
afstand tot haar kan nemen. De tijdgenoot, die een scherpen blik heeft, kan dingen
observeeren, die (ten eerste) door de kolossen van de onderhavige beweging
zorgvuldig op den achtergrond worden gehouden en (ten tweede) voor den observator
der volgende generaties dikwijls niet meer zijn te achterhalen; vandaar, dat de kolossen
dit soort tijdgenooten zoo spoedig mogelijk onschadelijk trachten te maken door hem
schouderophalend als hun nar te presenteeren. ‘Het is maar een satyre’: in dien toon
heb ik vroeger altijd over Vincent Haman hooren spreken, niet wetend, dat de nar
Paap eens mijn vermoedens over Tachtig compleet zou bevestigen. Vincent Haman,
zei men, was Lodewijk van Deyssel; maar het lag voor de hand (waarom? voor welke
hand?), dat van Deyssel hier als misvormde caricatuur werd opgevoerd, terwijl hij
natuurlijk (waarom? volgens welke natuur?) een veel belangrijker persoonlijkheid
was geweest (of nog wàs; maar zelfs de hevigste bewonderaars spraken ± 1920 over
de Tachtigers reeds als overledenen). Ik geloofde dat destijds grif, omdat ik nog aan
de litteratuur geloofde; nù geloof ik niets meer van die redeneering. Ongetwijfeld
geeft Paap in de figuur van Haman een satyre, als men wil een caricatuur; en voor
mijn part is Haman niet eens te identificeeren met welken bonze van Tachtig ook,
is hij alleen maar de satyre op den aestheet, op het hybridische acteurspersonage, dat
onder den naam ‘kunstenaar’ met woorden jongleert; maar men vergist zich, als men
meent, dat de satyre (mits zij goed is! en dat is Paap's satyre!) de persoonlijkheid van
het slachtoffer kleineert. Het ongeluk voor aestheten à la Vin-
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cent Haman is juist, dat zij pas door de satyre, die alle officieele hokus pokus
weglacht, tot hun menschelijke proporties worden teruggebracht, omdat zij in de
traditie bestendig boven hun stand leven; zij kunnen de caricatuur niet velen, omdat
die hun compromitteerendste eigenschappen, hun ‘struggle for high life’, hun
‘Schauspielerei’ voor de stalles der ontwikkelde bourgeoisie, genadeloos onthult.
Een werkelijk belangrijke persoonlijkheid zal vanzelf aan de satyre weerstand bieden;
hij zal zelf mee kunnen lachen, omdat een scherpe opmerker zooveel oppervlakte
aan hem wist te ontdekken; maar de ontmaskerde comediant lacht hoogstens als een
boer die kiespijn heeft en is voor de rest van zijn leven beladen met rancune jegens
den satyr, die zijn deftige toga zoo schandelijk uit de plooi bracht.
Ik noemde hierboven Heinrich Heine. Tusschen de wijze, waarop Heine zijn
litteraire tijdgenooten karakteriseert, en die, waarop Paap het comediantendom in de
Beweging van Tachtig aantast, bestaat een opvallende overeenkomst. Zij dooden
beide door juist die bijzonderheden naar voren te brengen, waaraan een ‘litteraire
figuur’ onvermijdelijk sterft, als zij niet nog iets meer is dan litteratuur alleen; zij
hebben geen van beide respect voor de litteraire camouflage van leegheid en
onbeduidendheid, het navertellen en het vertalen, waarmee zoovele reputaties (de
Schlegels, de Boekens en Kloozen) in de hoogte moeten worden gehouden; zij zijn
beide onmiddellijk persoonlijk, met voorbijgaan van de officieele stations, waar de
ambtenaren der traditie eerbiedig halt plegen te houden. Vandaar, dat men Heine's
Romantische Schule en Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland,
die bijna honderd jaar oud zijn, leest, alsof zij gisteren werden geschreven; men
ontdekt in de marionetten der Heilige Alliantie dadelijk de poppen van Hitler; men
ziet hen loopen, men hoort het kraken der naden, wanneer zij buigingen maken, men
ruikt den wierook, waaraan de ‘Duitsche Christenen’ zich blijkbaar in een eeuw niet
zat hebben kunnen snuiven in dienst van een minder welriekend
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conformisme; want Heine schreef over menschen en menschelijke eigenschappen,
zonder er acht op te slaan, of daarmee waardevolle tradities en druk converseerende
bewegingen werden getorpedeerd. Zoo is het ook met Vincent Haman; nu, veertig
jaar nadat de roman opgang maakte als schandaaltje, ontdekken wij, die bij het
gefluister-van-wie-is-dàt-nou-en-wie-is-dàt geen enkel belang meer hebben, dat wij
Vincent Haman, en den ouden Godevaert Haman, en den Homerus vlooienden
professor Luzac kennen uit eigen aanschouwing, als menschen van het jaar 1933.
Als ik geloovig was, zou ik hier speciaal een soort goddelijke gerechtigheid willen
vaststellen: schrijvers als Heine en Paap, die het litteraire jargon en daarmee het
belangstellende groote publiek hebben versmaad, die hoogstens als enfant terrible
werden getolereerd en als vermaaksobject genuttigd, mogen twee- of driehonderd
jaar later het handboekengraf in dan de officieele bonzen met de officieele namen.
Wie leest nog de Schlegels, of Tieck, of Iffland; en wie verveelt zich niet hevig bij
het ‘lyrisch proza’ van van Deyssel of Ary Prins? maar op Heine's ‘feuilletons’ en
Paap's ‘caricaturen’ heeft de tijd nog niet den minsten vat gehad...
In het type Vincent Haman heeft Paap een romanfiguur geschapen, die men
vergeefs in welken roman van Tachtig ook zal zoeken. Hij heeft den aestheet
bovendien niet te kort gedaan, maar hem de volle maat gegeven in alle opzichten;
daarom werkt zijn satyre niet als een grove grap, maar als een vonnis. Vincent Haman
is brillant, hij heeft veel talent, hij heeft zelfs een constant verlangen, om over zijn
brille en talent heen te komen; vergeleken bij zijn navertellende en bloemlezende
voorvaderen heeft hij de beweeglijkheid van het genie; temidden van zijn wauwelende
vroegrijpe, maar nauwelijks-geboren mede-litteratoren is hij een wonder van
oorspronkelijkheid. Dit alles laat Paap zoo eerlijk mogelijk uitkomen, om des te
scherper te kunnen zijn in zijn requisitoir: wat de talentvolle Vincent ook aanraakt,
het wordt dor en onvruchtbaar, het wordt comedie en zwendel, het wordt... litteratuur...
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Acteur is Vincent Haman van zijn prille kinderjaren af; hij speelt zijn talent voor een
publiek, hij weet te vroeg, dàt hij talent heeft, hij gaat er half-bewust mee om als met
een handleiding voor de roulette; en daarom wordt hij het slachtoffer van zijn talent,
dat hem niet vermag te redden van het acteursnoodlot: den volslagen ridiculen ‘ouden
dag’, met de geverfde artistenharen en de jeugdige maniertjes als sieraad van een
impotent karkas. Kasmasinoff uit De Demonen... ik aarzel geen oogenblik de
vergelijking te maken; Vincent Haman staat op het peil van een figuur van
Dostojewski, al is het dan ook een bijfiguur (een Iwan Karamasoff zou onder Paap's
handen waarschijnlijk familie van den kapelaan van Liestermonde zijn geworden);
hij verheft zich in ieder geval verre boven het ‘petit-faitalisme’ der Tachtigers, de
peuterigheid van van Deyssel's Een Liefde, de meewarigheid van van Eeden's Koele
Meren des Doods. Als zoodanig werd hij gevaarlijk voor het gemiddelde der
nederlandsche letterkunde en haar ambtenaren en dus uit de traditie verbannen; een
lot, dat hij gedeeld heeft met Nescio en Willem Elsschot. Overschreeuwd door
Querido en Felix Timmermans... wel zijn de Nederlanders specialiteiten in het
‘wegwerken’ van hun zeldzame vertaalbare auteurs!
Niemand intusschen schijnt gemerkt te hebben, dat met het verschijnen van Vincent
Haman de Beweging van Tachtig onherstelbaar was gecompromitteerd! Men is
voortgegaan met de traditioneele overschatting der artistenrevolutie, alsof er niets
was gebeurd. Niemand heeft blijkbaar de partij gekozen van Esther Luzac, de vrouw,
die door Paap zeer zuiver tegenover den talentvollen comediant Haman wordt gesteld.
Hoewel zij ‘artistieke neigingen heeft’ en zelfs schildert, is zij vrijwel de eenige in
het gezelschap van litteraire krukken, die niet gebiologeerd wordt door de uiterlijke
schittering van Vincent en niet haar schilderwerk per se belangrijker acht dan een
fietstochtje. De keuze van dit tegenwicht bewijst mij ten overvloede nog eens, dat
Paap het verstarde kunstenaarstype van Tachtig doorzag; had hij het nìet doorzien,
dan
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had hij nooit een Esther Luzac, een ‘gewone’ vrouw, als zijn positieve waarde naar
voren kunnen brengen. Terwijl Vincent en zijn geringere trawanten lang krampachtige
puberteitsallures houden, om dan na eenige stuiptrekkingen plotseling in de seniliteit
van het arrivisme onder te gaan, is Esther Luzac de eenige volwassene in een milieu
van twee stumperige generaties nederlandsche cultuur; dank zij haar gezonde
instincten, die overigens door Paap zeer bescheiden verheerlijkt worden, ontsnapt
zij aan de atmosfeer van en om Vincent, waarin zij met den humoristischen kijk van
een half-geïnteresseerde toch blijft leven. Er is één onsterflijke scène in den roman:
Vincent gaat in avondtoilet zijn aesthetische liefdesverklaring offreeren aan Esther
en wordt bijna omvergeloopen door haar grooten hond; het verloren-gaan van het
avondtoilet-effect (waarbij later nog komt, dat de kachel onder de declaratie uit is)
doet ook de gevoelens van Vincent verloren gaan. Het is een scène, waarin men naar
symboliek niet lang behoeft te zoeken!
En om deze twee, Vincent den talentvolle en Esther de ‘gewone’, bewegen zich
dan al die kostelijke mirakeltjes, de helden der letterkunde; de bedaarde en beschaafde
ouderen, de oproerige en rumoerige jongeren, aanvankelijk in het heftigst conflict,
later... ach ja, hoe gaat dat, later! Men wordt als jongere ook eens geoculeerd op den
eeuwenouden stam der Maerlants, Vondels en ten Brinken; de ouderen hebben dan
iets ‘geleerd’ van de jeugd, de jeugd heeft ingezien, dat de ouderen toch ook hun
verdiensten hadden; men sluit zich aaneen, om andere jongeren te verachten, die op
hun beurt etc.; het tafereel is niet erg verheffend, maar het is door Paap als een
jammerlijke waarachtigheid geteekend. Het is één van de qualiteiten van zijn boek,
dat hij zich geen moment laat verblinden door de accidenteele verschilletjes tusschen
de oudere en de jongere generatie; die verschilletjes in taalgebruik, in standpunt
tegenover de kunst, in litteraire manieren, waarover de provinciale litteratuurhistorici
altijd zulk een ophef maken en waarop de geprononceerde caesuur in onze
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handboeken omstreeks het jaar '80 berust. Alles komt terecht; dat wist papa Godevaert
Haman, die van rust en vrede hield en de heftige uitlatingen van zijn zoon Vincent
betreurde, ook al: ‘Waarom dat heftig geschrijf? Zij allen zouden later in de
vaderlandsche chrestomathieën als een vriendenkring bij elkander komen te staan;
waarom dan nu die hartstocht?’ (Inmiddels stáán ‘zij allen’, die men mag vermoeden
achter de Hamans, de Moree's en de van Wheele's, bij elkander in de vaderlandsche
chrestomathieën, als groepen wasfiguren in een panopticum, de één met dit, de ander
met dat embleem, maar allen roerloos en verstijfd...) Het slot van Vincent Haman is
een diner van de oudere en de jongere generatie samen; zulke diners zijn geen
fantasieproducten, ik herinner mij het Stem-diner. Oud en jong hebben elkaar eindelijk
gevonden in de weldadige atmosfeer der algemeene middelmatigheid, waarin men
elkaar, roomsch of on-roomsch, in de nederlandsche letterkunde altijd vindt; overal
borrelt de vergevensgezindheid uit den grond, men toast in elkaars jargon, men weet
nu vast, eens en voor goed, dat men als letterkundigen samenwerking behoeft en
gezelligheid. ‘En de monden aten van de rozijnentrosjes der schalen, en de monden
spraken uit de gedachtenvelden der hoofden. Van wat Moree nu hij Virgilius uit had,
vertalen zou, spraken ze. En Moree zei van Ovidius. En van wat hij vertalen zou als
hij Ovidius uit had, spraken ze. En Moree zei van Horatius. En van wat De Milde
nu hij Dante uit had, vertalen zou, spraken ze. En de Milde zei van Petrarca. En wat
hij vertalen zou als hij Petrarca uit had, spraken ze. En de Milde zei van Ariosto. En
van Ruygrok's woordkunst-vertaling van Shakespeare spraken ze. En van of Hamlet
krankzinnig was of niet, spraken ze, toen hij zoo raar deed bij de gemoedelijkheden
dezer wereld.’
De rust, de vrede en de verbroedering van dit ‘spraken ze’... ‘spraken ze’ is treffend,
en ontroerend tevens. Het is, als hoort men de P.E.N.-Club en de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde regelmatig ademhalen, jong en oud in hetzelfde vredige,
broederlijke tempo; het is,
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als ziet men de portretten in de chrestomathieën, van Roemer Visscher tot Anthonie
Donker, waar de jongens onder de letterkundeles snorren en brillen op teekenen; het
is, als weet men nu, waarom aan Hamlet-Paap door ambtenaren van alle kategorieën
een paspoort wordt geweigerd.
MENNO TER BRAAK
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Panopticum
Het Mysterie van Leidschendam
De aantrekkingskracht van het Mysterie, en vooral van het Mysterie der Poëzie, blijft
hier te lande voortwoeden, hoe vaak en hoe heftig men er ook tegen protesteert.
Thans heeft men zelfs het plaatsje Leidschendam (in de buurt van 's-Gravenhage) in
het geding gebracht, en wel in een poëziecritiek van Jan R. Th. Campert in de N.R.C.
handelende over den bundel Alleenspraak van Chr. de Graaff. Campert komt daar,
na veel bewondering te hebben geuit, tot de volgende ontmoeting met het welbekende
Mysterie:
‘Het talent van De Graaff heeft zulk een diepte, zijn stem heeft zulk een adem,
dat alle woorden, hoe nuchter en zakelijk ook, vervuld raken van die magische kracht.
Het gedicht Ver van Amsterdam weet dit voortreffelijk te bewijzen. En het wonder
der poëzie is er des te ondoorgrondelijker om wanneer men weet, dat de eerste regel
van het gedicht: Boven Amsterdam stijgt de maan, onvoorwaardelijk schoon is, terwijl
diezelfde regel belachelijk wordt wanneer er gestaan had: Boven Leidschendam stijgt
de maan. Terwijl Leidschendam toch óók een vriendelijk plaatsje is...’
Zoo staat het er; de laatste, ietwat humoristische toevoeging, moet men beschouwen
als een stijlmiddel, dat de magie van het wonderbaarlijke Amsterdam des te sterker
doet uitkomen. Ik moet zeggen (en daarom citeer ik dit karakteristieke fragmentje,
dat een wijdvertakte mentaliteit representeert), dat Campert wel buitengewoon
schielijk de wijk neemt naar het ‘ondoorgrondelijke’ wonder, zonder zelfs af te
wachten, of een nuchterder verklaring (maar hij rilt waarschijnlijk al bij het woord
‘verklaring’) mogelijk zou kunnen zijn. O.m. zou ik hem het volgende aan de hand
willen doen:
Amsterdam telt meer dan 800.000 inwoners; deze inwoners huizen voor een groot
deel in z.g. grachtwoningen, die, gelijk men in Baedeker uitvoeriger nalezen kan,
voor het meerendeel uit de zeventiende eeuw dateeren en op onvoorwaardelijk
schoone wijze in het grachtwater spiegelen. Zegt men dus onder dichterlijk aangelegde
menschen: ‘Amsterdam’, en even later: ‘maan’, dan is de kans niet gering, dat de
hoorder dadelijk associaties voelt opkomen, die betrekking hebben op het algemeen
beeld der maan-met-huizen spiegelende grachten. Daarvoor heeft men geen diepte,
wat gewone adem en zeker geen magische kracht noodig... Leidschendam daarentegen
is den heer Campert en mij slechts bekend als onvoorwaardelijk geassocieerd met
‘Voorburg’; de electrische treinen nl., die te Rotterdam van het station Hofplein
vertrekken, stoppen, voorzoover zij niet direct doorgaan naar 's-Gravenhage, te
Leidschendam-Voorburg. Alsdan ziet de reiziger uit den trein eenige villatjes en
andere huisjes, die hem meestal geen indruk geven dan: ‘Hier wonen
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nogal wat forensen, zou ik zoo denken.’ Zegt Campert dus onder medepoëten eerst
‘Leidschendam’ en daarna ‘maan’, dan associeert het gezelschap forensen met
maneschijn, misschien wel kaalhoofdige, dikke, gezapige forensen met een ijle,
poeierende, magische maneschijn (uw schedelveld is koeler maan), zoodat het in
lachen uitbarst of, als de omstandigheden zulks niet gedoogen, glimlacht... Een groot
dichter (dit vergeet Campert in zijn critiek) zou bovendien in staat zijn, de
belachelijkheid van Leidschendam volkomen weg te ademen door gloednieuwe
associaties te scheppen, zooals Nijhoff het destijds deed met ‘Sas’ en ‘Sluis’ en
Buning met ‘Katrijp’ en ‘Hargen’; men moet het station der E.S.M. en de forensen
wegademen, daarop komt het aan, dat is pas je reine magie; Campert's voorkeur voor
Amsterdam is zelfs in dit licht bezien al erg burgerlijk! In ieder geval, zoo bijzonder
ondoorgrondelijk is de geheimzinnige aantrekkingskracht van Amsterdam in deze
toevallige combinatie geenszins.
Ik beweer allerminst, dat mijn verklaring de juiste is; er zijn zeker tien andere
mogelijk. Ik beweer nog minder, dat ik, door het ‘ondoorgrondelijke wonder’ van
den voortijdig geïmponeerden Campert te verklaren, het mysterie uit het leven
wegneem. Ik beweer alleen, dat juist dit soort gegoochel met wonderen, magieën en
andere spokerijen het werkelijk wonder der poëzie (ik wil dat woord ook wel eens
gebruiken) in discrediet brengt bij iedereen, die niet van zins is, bij Leidschendam
plotseling zijn verstand in te schakelen, nadat hij het eerst bij Amsterdam had
uitgeschakeld. Ik beweer voorts, dat alle wonderen, die men afficheert à la Campert,
van de ‘poésie pure’ tot Beauraing, ‘Amsterdamsche’ wonderen zijn. Laten wij de
zaak nog eens scherp stellen: wij hebben niets tegen de onverklaarbaarheid van
Amsterdam, maar wij eischen dan ook het mysterierecht op voor Leidschendam,
Appingedam, Monnikendam, Volendam, Schiedam... ja zelfs voor Rotterdam, en
dat zegt wat! Boven Rotterdam stijgt de maan: is dat ‘onvoorwaardelijk schoon’,
Campert, ja of neen? En Boven Edam...?
Maar neen, hier zouden wij liever informaties nemen bij Willem Elsschot; en
bovendien, de onverklaarbaarheid van het kaasmysterie voor de kaashandelaren, die
er wellicht belang bij hebben, is een geheel nieuw thema.
M.T.B.

Knekels en Klinkdichten
Ronsard is gestorven in December 1585 te Saint-Cosme bij Tours en hij is aldaar
begraven. Is het noodig om nog meer te weten? Zijn oeuvre is ons bewaard gebleven
en wie Ronsard in het wezenlijkste van zijn leven wil leeren kennen heeft maar een
boekje te koopen. Verleden jaar vond de dienst van weg en werken, in een berm te
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St. Cosme gravende, een aantal botten en een schedel. De brave arbeiders smeten
het zoodje ergens tegen een muurtje, waar het een week of drie gelegen heeft. Daarna
is het verdwenen. En nu is Frankrijk in last. Stelt u voor dat het de botjes van Ronsard
waren! Geleerde archaeologen, historicussen, folklorefanatici, nationalisten en
letterkundigen klommen haastig in hun penhouders en er verschenen vele artikelen.
Meer dan artikelen brochures. Meer dan brochures rapporten.
En àls het nu inderdaad eens de gebeenten van Pierre de Ronsard geweest waren,
waar de kinderen en de honden mee gespeeld hadden; en als die nu werkelijk eens
voorgoed verdwenen waren; - zou er dan één komma aan de gedichten van Pierre
de Ronsard veranderd zijn?
Laten we de hemel danken dat Ronsard's poovere resten zoo zorgvuldig
weggeadministreerd zijn. Op die wijze blijft ons hier ten minste het weerzinwekkende
schouwspel van de litteraire reliquieën-aanbidding bespaard. Overal en altijd werpen
zij die niet over voldoende geestelijke vermogens beschikken om poëzie te lezen,
zich om een schijn van intellectueele belangstelling te bewaren op de overblijfselen
van het stoffelijk leven der dichters. Gezegend zij Potgieters niet slechts historische
maar bovenal symbolische kalot; gezegend zij de koffijmolen van Willem Kloos;
gezegend zij de niersteen, als pressepapier gemonteerd, van A. Roland Holst! Welk
een vreugde om de poëten op die wijze nabij te mogen komen voor hen waarvan
Stefan George met zoo'n weldadige verachting spreekt: ‘die betasten um zu glauben.’
Zonder archaeoloog te zijn en met een majestueuze onwetendheid op het gebied
van historie en folklore, kan ik positief zeggen dat de schedel te St. Cosme opgegraven
niet van Ronsard is, niet van Ronsard kan zijn, omdat Ronsard nog lééft. En laat nu
verder de honden hun knekels, wij zijn gelukkig met de klinkdichten.
Gr.

Belangrijke Erratum!
12 September. - Ik verkeer in grote opgewondenheid sinds de N.R.Ct. van een week
geleden mij betrapt heeft op het schrijven van de naam Mayerhold met een a. Ik
schreef die naam naar de spelling van R. Fülöp-Miller (ik hoop nu maar dat ik de
Umlaut overal goed gezet heb) in Geist und Gesicht des Bolschewismus, waar hij,
ook na verifikatie, mij met een a blijft aankijken van blz. 157 tot 181. Maar hoe het
zij, het verkeerd spellen van een naam is een zo belangrijk argument voor de
tegenstander, dat ik, ofschoon nauweliks bekomen van mijn verwondering dat ik àl
die regisseursnamen niet verkeerd gespeld heb, hierover ben gaan tobben en andere
bronnen geraadpleegd heb. Er zijn mensen die Russies kennen en bezweren dat het

Forum. Jaargang 2

760
met een e moet, maar er zijn mensen die Frans kennen en Valery Larbaud met een
é schrijven; ik voor mij heb mij in Holland zo zoetjesaan zelfs gewend aan alle
Marguérites en Cathérines, en zelfs aan ‘Réné-Marie-Jéhanne de Courrence’. In
Frankrijk zou men nauweliks meer iemand aanblaffen die koppig voelen blijft voor
de spelling ‘Jhon’ voor John. Niettemin, het vergrijp blijft van het grootste belang!
Na eindeloos geharrewar lijkt het erop dat Meyerholdt geschreven moet worden met
e, maar dikwels (foutief) geschreven wordt met a. In de N.R.Ct. echter altijd met e;
maar de N.R.Ct. is een blad dat op het gebied van taal en spelling meer dan stoelvast
heten mag: dat ‘smaakrijk’ schrijft, ‘zoo een’, ‘van doel bewust’ en ongetwijfeld
precies weet hoe deze naam in het Hollands getransponeerd wordt, die ik hier
nauweliks meer durf schrijven maar die ik in een Frans tijdschrift onlangs zag staan
als ‘Tchtchedrine’ (nauwkeurig overgespeld). Aldus: Meyerholdt zonder a. Het is
jammer dat enkele regels boven deze rechtzetting dezelfde redakteur van de N.R.Ct.
het had over Kathleen Mansfield, maar dit moet de fout van een typiste zijn die deze
schrijfster verward zal hebben met een heldin van Yeats. Ik die helaas niet over een
typiste beschik en dus mijn fouten geheel alleen draag, verwonder mij nu nog maar
dat noch in de N.R.Ct. noch in Forum de zetter ingreep - maar de onze blijft meer te
laken, waar de Engelse schrijfster in kwestie zeker veel minder in alle lagen is
doorgedrongen dan Meierholt de grote regisseur.
E.D.P.
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[Tweede jaargang, N . 11]
Valéry en het duistere Vers
I
Onze cultuur is wel eens de cultuur der Muziek genoemd. Men zag in deze kunst
wellicht een symbool van individualisme, of van een mathematificatie zonder weerga,
of een uiting van ‘verdrongen’ gevoel, of zelfs alleen maar van brillante
oppervlakkigheid. Dit daargelaten geloof ik, dat men dieper treft door te spreken van
de cultuur van het Duistere Vers. Door dit epitheton wordt dan tenminste ook een
uitsluiting van het Angelsaksisch aandeel onzer beschaving (geldt Engeland niet als
‘das Land ohne Musik’?) vermeden!
Want het lijdt geen twijfel: het duistere, moeilijk ontwarbare gedicht, zooals wij
dat kennen, is niet in de laatste plaats een Engelsche aangelegenheid, Engeland neemt
duidelijk de leiding bij de 19e eeuwsche ontwikkeling der poëzie, die daarop uit
moest loopen. Ook als we Keats en Shelley verwaarloozen (maar dit is reeds een
gewelddadige vereenvoudiging; en zelfs Blake zou te noemen zijn) bereikt Engeland
al in de 50er jaren een niet meer overtroffen hoogtepunt met Rossetti; Amerika is
het nog iets voor met Poe. Daarna komt Frankrijk, waar het duistere vers, gedeeltelijk
onder Engelschen invloed, vanaf '70 beoefend wordt (we zien af van Nerval, en bijv.
enkele raadselachtige gedichten van Baudelaire, als Les hiboux, Le guignon). Holland
is na '80 aan de beurt, en Duitschland volgt de z.g. symbolistische beweging pas na
'90, om in Rilke zijn top te vinden, en dat niet van de Duitsche poëzie alleen. Dit is,
in zeer grove trekken, de richting, die de vloedgolf van het duistere vers neemt, maar
wat heeft dit te beteekenen? Dat plotseling sommige dichters ‘moeilijk’ worden, zich
op gaan sluiten in de befaamde ivoren torens, lijkt een al te naïeve voorstelling. Ook
het verband met de Romantiek, hoewel bestaand, voldoet niet. Men kan zeggen, dat
het symbolisme, dat desnoods gebruikt kan worden als verzamelnaam voor de geheele
beweging, een ‘naar binnen geslagen’ Romantiek
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was; toch is het beter, aan het volkomen nieuwe en onvergelijkelijke karakter dezer
poëzie vast te houden.
Het duistere vers treedt daar voor het eerst 1) op den voorgrond, waar de dichter
zich bezint op de volslagen onafhankelijkheid van zijn speciale kunst, - verschijnsel,
niet geheel ongelijk aan de ontwikkeling der zelfstandige wetenschappen uit de
philosophie, - waar hij beseft, dat de poëzie aan immanente wetten gehoorzaamt,
waar dus de poëzie zich emancipeert van het eenvoudige volkslied en van het berijmde
en gemetriseerde betoogende proza. Dat deze emancipatie vaak bekocht werd door
een althans theoretische hoorigheid aan andere kunsten, met name aan de kunstmuziek,
is hierbij van minder belang. In de muzikale sympathieën van hen die het duistere
vers beoefenden - de boven aangeduide stroom vermengt zich inderdaad, wat de
Fransche tak betreft, met een tegenovergesteld gerichte, die van Wagner uitgaat kan men een van de factoren vermoeden welke die duisterheid te voorschijn geroepen
hebben. Maar deze wordt op plausibeler wijze verklaard door wat vermeden moest
worden dan door datgene waarbij men aansluiting zocht: men vermeed het volkslied
(in ruimsten zin), en daarmee een natuurlijke begrijpelijkheid, berustende op het
gemeengoed der overlevering, en het proza: de normatieve begrijpelijkheid van het
logische betoog.
Ook vóór '80 werden in Holland ingewikkelde verzen geschreven, maar - dit is
het cardinale punt - deze verzen waren niet moeilijk als vers, doch bijv. door een
overmaat van geleerde, theologische, mythologische, zinspelingen. Leest men deze
verzen ‘met aanteekeningen’, dan worden ze veelal helder als glas: de duisterheid
kleefde er buiten op. Vergelijk Potgieter met Verwey: hier een organische, in het
vers zelf gelegen ontoegankelijkheid, daar eene, die op dezelfde wijze aan een
historische verhandeling eigen had kunnen zijn.

1) Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke ‘renaissance’ zich meerdere malen in de
kunstgeschiedenis kan herhalen. Doordat echter de tijdsafstand ertusschen meestal eeuwen
bedraagt, kunnen wij toch telkens van iets nieuws spreken.
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Zoo krijgt men bijv. ook een inzicht in de woedende afkeer van alle didactiek, vooral
van het ‘stichtelijke’ vers, die onmogelijk uitsluitend afgeleid kan worden uit
individualisme, heerschappij van het gevoel, een nieuwe cultus der Schoonheid,
e.t.q., waardoor men de 80-er beweging en de daaraan verwante in het buitenland
wel heeft willen karakteriseeren. Het didactische vers werd onmogelijk, omdat het
vers geen proza meer wilde zijn, geen kanselrede in casu.
Om zich van het zwarte hermetisme te overtuigen, waarmee nu reeds bijna een
eeuw lang de dichtkunst overstroomd is, legge men eens een bloemlezing aan uit de
representatieve werken dezer richting! Ik geloof tevens, dat door een dergelijke
bloemlezing een verrassende homogeniteit aan het licht zou treden, bij alle verschillen
in tijd, school, begaafdheid en temperament, en bij afwezigheid ook van elke
rechtstreeksche beïnvloeding. Men kan trouwens met enkele voorbeelden volstaan
(de sonnetten He and I uit het House of Life, Het spiegelbeeld uit Het blank Heelal,
Das Bett uit Neue Gedichte II) om zoowel de overeenkomst in ‘toon’ te beseffen (de
toon immers van het Duistere Vers der Westersche cultuur!) als de eigen aardige
moeilijkheden, in deze poëzie opgesloten. En dan kan men de genoemde voorbeelden
nog gerust als een propaedeusis beschouwen voor het Fransche duistere vers, het in
engeren zin symbolistische!
Het is zeker paradoxaal, dat een kunst, die zich zoo juist van knellende banden,
onzuivere bijmengsels, losgemaakt heeft, dergelijke vormen aanneemt. Ziet men in
de differentiëering der wetenschappen niet bijna het omgekeerde: toenemende
verheldering? Pas zeer speciale en gecompliceerde gebieden, zooals relativiteitstheorie
en hersenanatomie, beginnen esoterische allures te vertoonen, die eenigszins met die
van het duistere vers te vergelijken zijn.

II
Wie een apologie van dit duistere vers zou willen ondernemen, moest beginnen met
te wijzen op de geweldige be-
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perking, door de bevrijding van het volkslied en den betoogenden stijl opgelegd. Het
autonome gedicht verloor daardoor een breede basis van begrijpelijkheid, vanaf die,
berustende op het directe aanspreken van naïeve of populaire gevoelens, tot de
gereflecteerde helderheid van het logisch denken toe. Deze versmalling moest wel,
noodgedwongen, goed gemaakt worden door verdieping: van intentie, van stijl en
techniek, wilde men de poëzie een blijvende plaats verzekeren en haar niet aan een
gehalteloos vacuum prijsgeven. De dichter werd een diepe geest, introspectief, gevoed
door philosophie en mystiek, geschoold in de ascetiek van het denken, in de problemen
van alle zusterkunsten doorkneed; hartelijke toon, groote eruditie waren, naast
poëtische aanleg en geoefendheid, niet meer voldoende. Al deze hulpmiddelen
mochten bovendien niet in ongesublimeerden vorm, ‘in substantie’, in het vers
merkbaar zijn (dat zou immers gelijkstaan met een terugkeer tot het overwonnen
standpunt!); slechts hun essentie, hun ‘functie’, werd geduld in een dichtkunst, zoo
zelfstandig geworden, ook binnen de traditioneele grenzen der poëzie zelve. Het
dramatische en welhaast het epische genre ondergingen hetzelfde lot als het
didactische. De lyriek veranderde allengs van karakter, werd strakker,
geconcentreerder. In de 14 regels van een sonnet verwachtte men de samenvatting
van een integraal levensgevoel, van een geheele geestelijke cultuur. Ja, de beperking
ging soms zoo ver, dat men aan het geïsoleerde woord, aan den kreet, evocatieve
vermogens toekende, waarvan de trefkracht zoo groot zou zijn als die van een
schilderij, een opera; nog één stap verder, en de stilte begon een rol te spelen: ‘la
parole sous la figure du silence’!
Het spreekt vanzelf, dat bij deze pogingen om het absolute nulpunt der expressiviteit
te bereiken, waarop de ijlste gassen zich nog zouden verdichten, van den lezer
onvergelijkelijk veel meer gevergd werd dan vroeger, toen het deel hebben aan
gemeenschappelijke gevoelens en meeningen, geleerdheid, en engelengeduld
volstonden, en er geen sprake was van een bijzonder orgaan. Naast alle nadeelen,
hieraan
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verbonden, zie ik althans één groot voordeel: voor het eerst werd men door den
dwang van het concrete voorbeeld genoopt zich van het eigen karakter der poëzie in
vergelijking met de andere kunsten rekenschap te geven. Die arbeid van den lezer,
dat ‘mededichten’, is niet een toevallig verschijnsel bij een exceptioneel moeilijk
genre, maar inherent aan de dichtkunst als zoodanig: begrijpen van verzen is inderdaad
een begrijpen, en niet alleen of hoofdzakelijk een registreeren van lustgevoel, zooals
in de muziek, of een herkennen, zooals in de meeste plastische kunsten.
Men vergelijke eens de taak van een componist, een schilder en een dichter,
‘geïnspireerd’ door een zonsondergang. De componist die een avondstemming wil
vertolken heeft bij zijn hoorders alleen rekening te houden met hun muzikaliteit, hun
vermogen om op zijn werk met bepaalde aangename gevoelens te reageeren. Deze
gevoelens, stemmingen, droomen, worden zonder reflexie geproduceerd, niet zonder
wetmatigheid weliswaar (de wetmatigheid van het verband duraccoord-lust,
mollaccoord-onlust, en zoo verder, in alle nuances), maar toch zonder eenige andere
inspanning dan de concentratie van het luisteren vergt. Daarbij is de aanleiding, de
zonsondergang, volmaakt overbodig geworden: de toehoorder kan, als hij visueel
wenscht te associëeren, ook aan vijvers bij morgenlicht denken, of aan een
‘Meeresstille und glückliche Fahrt’, zonder iets van zijn muzikaal genot in te boeten;
zelfs behoeft hij de stemmingen (resp. voorstellingen en gedachten) van den componist
niet in zich te reproduceeren om het essentiëele van zijn muziek te ‘begrijpen’, omdat
de psychologische reacties, hoezeer ook exact wetmatig opgeroepen, individueel
totaal verschillend kunnen zijn. Met andere woorden: het onderwerp speelt geen rol
meer, de persoonlijkheid van den schepper evenmin, maar alleen het werk, dat de
beide andere geheel in zich opzoog.
In de schilderkunst wordt, naast het werk, ook het onderwerp van zakelijk belang.
Zien we van enkele zeer
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abstracte scholen af, dan houdt het genieten van schilderijen allereerst in het oproepen
van dezelfde voorstelling die de schilder heeft willen vastleggen in casu het
vergelijken van de schilderij met onze eigen conceptie van een zonsondergang, het
nauwelijks bewust va-et-vient tusschen beide. Van den toeschouwer wordt niet alleen
een apperceptie van de vormeigenschappen van de schilderij, maar ook de beschikking
over een herinneringsbeeld van het natuurtafereel vereischt, en het vermogen om het
eene in het andere te herkennen: werk en onderwerp staan hier naast (of tegenover)
elkaar.
Maar in de poëzie schuift zich tusschen beide factoren een derde: de dichter zelf,
of als men wil de poëtische intentie. In geen andere kunst dan ook die deviatie door
de persoonlijkheid, die afstand tusschen intentie en verwerkelijking, zoo vaak ook
tijdens het scheppen als een soort straalbreking smartelijk gevoeld 1). Het ontraadselen
van een gedicht vooronderstelt, naast het kunnen lezen en het vertrouwd zijn met het
onderwerp, tevens het vermogen om op de bedoeling van den dichter terug te
concludeeren. Wij lezen bijv. ‘gestolde wolken’, en leiden daaruit af, dat de
zonsondergang met een bloedende wond vergeleken werd. Daarna pas trachteen we
voor ons zelf te bepalen, of deze metaphoor juist of treffend is, door haar te
confronteeren met onze voorstellingen. En dit is nog het allereenvoudigste geval; de
moeilijkheden stijgen natuurlijk indien het onderwerp een abstract begrip wordt. Met
andere woorden: de poëzie is als een mathematische vergelijking met drie onbekenden,
waar de andere kunsten slechts één resp. twee onbekenden bevatten.
In werkelijkheid wordt een en ander nog gecompliceerder, omdat vooral de
symbolistische poëzie, laat ons veronderstellen door wanhoop geslagen tegenover
haar bovenmenschelijke taak, weer naar de muziek en haar

1) Niet te verwarren met bijkomende subjectieve factoren in de ik-lyriek. In het algemeen is
deze juist minder onbegrijpelijk, omdat onderwerp en transponeerend medium hier tot zekere
hoogte samenvallen.
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uiterste simpelheid terugbuigt, zoowel door het cultiveeren van den schoonen klank
als door het vaag en talrijk houden der associaties en het te hulp roepen van
buitenlogische associaties vanúit den klank (drie verschillende zaken overigens, die
men vooral in verhandelingen over de ‘poésie pure’ graag door elkaar haalt.) Wat
soms als een onverdragelijk raffinement beschouwd wordt onthult zich, op deze
wijze, als het doorhakken van een knoop. Maar meer dan een analogie is dit toch
ook niet: men kan een gedicht over zich heen laten gaan als een symphonie, maar
men kan ook een Rembrandt als Turksche trom gebruiken...
Een ander argument ten gunste van het duistere vers levert de beroemde doctrine
van de eenheid van vorm en inhoud. Wie vóór alles een ‘eenvoudige’, voor ieder
toegankelijke poëzie wenscht vergeet, dat reeds het metriseeren en doen rijmen van
volzinnen een zoo weinig ‘eenvoudige’ en algemeengeldige zaak is, dat het door een
overgroote meerderheid der menschheid als een bepaalde variant van den waanzin
wordt aangemerkt. Er ligt een zekere inconsequentie in, om de complicaties der
prosodie wel te aanvaarden, maar niet die der dichterlijke intentie, en er behoort een
niet geringe brutaliteit toe om jarenlang den sonnetvorm te vullen met een inhoud,
zoo onbenullig, traditioneel of weinig geconcentreerd, dat elke prozaïst er zich nog
voor schamen zou. Inderdaad was het symbolisme o.a. een reactie tegen
eenzijdig-parnassiaansche normen, die letterlijk iedereen in staat stelden ‘volmaakte’
verzen te schrijven.
En Verlaine? In de eerste plaats is de ‘eenvoud’ van Verlaine ook maar
zoogenaamd; maar dit eenmaal daargelaten: ook deze eenvoud was alleen bestaanbaar
in de schaduw van het duistere vers, gesteund door zijn disciplineerende kracht.
Indien toekomstige generaties Verlaine, (dien zelfs de heer Poizat een goede tweede
plaats in de anthologiëen voorspelt...) zullen eeren als den grootsten dichter uit den
symbolistischen tijd, indien Rilke voornamelijk bewonderd zal worden om verzen
als Auferstehung
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(N.G.I.) en Eine Welke (N.G. II), Rossetti om A Young Firwood, Verwey om De
Legenden van de eene weg 1), dan ware dit toch nog indirect een eerbetoon aan het
duistere vers. In deze simpeler, concretere gedichten is hoogstens de
gecompliceerdheid latent geworden, zij zijn een ontspanning, een plotseling resultaat
van borende krachten, die bij Verlaine misschien vooral buiten, bij de andere drie
binnen de eigen persoonlijkheid liggen. Eerst hij schrijft waardevolle eenvoudige
verzen die dien eenvoud niet heeft nagestreefd.

III
Zooals duisternis gelijk kan staan, subjectief, met een reeks zeer kortdurende
lichtstralen, met het ontbreken van licht zonder meer, of met een belichting waaraan
het oog zich nog niet aangepast heeft, zoo is ook de onbegrijpelijkheid in elke
mededeeling, elke taaluiting, tot drie hoofdvormen terug te brengen, al naar gelang
zij berust op onsamenhangendheid, onbekendheid met het onderwerp of onbekendheid
met de gebezigde middelen.
Hiermee komen dan overeen drie typen van duistere poëzie. Het eerste lijdt vooral
onder onduidelijkheid door het weglaten van associatieve tusschenschakels, bij
gelijktijdige afwezigheid van een centrale idee, waaruit het geheel zich ontwikkeld
heeft en achteraf te verklaren zou zijn. Het vers springt van inval op inval, meestal
concreet, vaak vizionair. De schepper heeft den sleutel in handen, - wat is dit evenwel
meer dan een ineffabel levensgevoel? -, maar verliest hem weer: op het oogenblik
van het scheppen ‘begrijpt’ hij het vers (misschien); eenigen tijd later kan hij er als
een vreemde tegenover komen te staan.
Geheel anders het tweede type: een centrale, richting-

1) Ook hierbij mogen we niet generaliseeren. Van Jammes b.v. zal men toch wel in de eerste
plaats zijn kwatrijnen blijven bewonderen, en die behooren veel meer tot de ‘duistere’ poëzie
(met alle voorbehoud overigens van het relatieve der uitdrukking) dan zijn ander werk.
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gevende idee beheerscht het vers, doch deze idee blijft als zoodanig onbekend, ook
aan den dichter. Hij kan haar benaderen (een van de definities trouwens van ‘idee’
is, dat zij slechts benaderd kan worden) door termen als Schoonheid, Volmaaktheid
etc., hij voelt haar aanwezigheid, maar is niet bij machte haar in woorden te vangen.
Het bekendste van dergelijke ideeën is God; de religieuze poëzie sensu strictu bevat
echter nauwelijks ‘duistere’ verzen meer, omdat deze term zoowel door verstarring
als gemeenzaamheid al zijn mysterie verloren heeft. In dit als in andere gevallen
zoekt de begaafde dichter naar plaatsvervangende beelden, toespelingen, analogieën,
symbolen; hij laat de idee door een zwerm van associaties omspelen. Vaak, bijna
een supreme symboliseering van het raadselachtige nastrevend, omsluiert hij de
beteekenis dier symbolen nog opzettelijk. Het geheim is en blijft hier essentiëel, een
oplossing steeds onvolkomen en arbitrair. Voor positieve geesten zijn deze verzen
soms te genieten, doordat de symbolen onderling nieuwe verbindingen aangaan: het
vers heeft dan een ‘gewone’, voor ieder verstaanbare oplossing, en daarachter een
esoterische, alleen voor ingewijden bestemde.
Tenslotte het derde type. Hoewel soms sterk gelijkende op het tweede en daarvan
natuurlijk door vloeiende overgangen gescheiden, bestaat het onderscheid tusschen
beide hierin, dat de dichter een volkomen heldere, ook in andere woorden (bijv. door
een philosophische essay) uit te drukken oplossing van het vers bezit, - of zou kunnen
bezitten. Het raadsel is dus niet meer essentiëel. De idee daalt af tot omschrijfbare,
zij het ook nog uiterst abstracte, gedachte. Esoteriek verdwijnt. Evocatie wordt tot
code, ritueel tot probleem. Exegese is mogelijk. De samenhang, die men bij het
tweede slechts voelt, vermoedt, is objectief aantoonbaar.
Het spreekt wel vanzelf, dat de zuivere vormen niet in de werkelijkheid voorkomen;
zij mengen zich, ieder vers vertoont hun kenmerken in verschillende verhoudingen;
bovendien is van sommige stijlfiguren moeilijk te bepalen
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waarbij ze behooren, zoo bijv. de ellips, die alleen wezenlijk is voor 1, maar ook bij
de andere optreedt, bij 2 als geheimzinnige bezweringsformule, als hiëroglyph, bij
3 als een zoo kernachtige mogelijke samenvatting van een ingewikkelde gedachte,
en bij alle drie als een middel om zekere stijlschoonheden na te streven.
In het ‘lagere’ psychische leven ontmoeten deze representanten van het duistere
vers (wil men namen: het inventieve, symbolische en allegorische) analoge processen,
die een waardeering voor moeilijke poëzie altijd zullen blijven waarborgen, - zij
profiteeren van de interesse, ook bij middelmatige geesten opgewekt door de
‘verbigeratie’ der schizophrenen (den ‘genialen onzin’) resp. de orakelspreuk, en het
kruiswoordenraadsel.

IV
1872. In een bar te Londen ligt een beduimeld manuscript, een vodje, met asch, bier,
whiskey pur bemorst. Het werd door twee vreemdelingen achtergelaten en zal aldra
weggeveegd worden. Misschien is de dichter het bestaan ervan reeds vergeten. Hij
stelt meer belang in zijn vizioenen, en is gewoon zich te bedwelmen met ‘alcohol en
haschisch’ (zooals de heer Poizat zich naïef en gechoqueerd uitdrukt.) Wie hem om
uitlegging van zijn werk vraagt zal hij toegrijnzen, maar Verlaine begrijpt het,
instinctief, zooals een moeder haar kind begrijpt, al kan het nog niet spreken. De
eruptieve staat van uitzinnigheid, die zijn werk van hem vraagt, zal hem snel van de
literatuur verwijderen (maar zelfs hier is nog van werk en omwerken sprake, uiterste
weerlegging van het sprookje der onmiddellijke inspiratie zonder meer). Men kan
de gedachtenflitsen van dezen ziener slechts volgen ‘à chaud’, op het moment zelf,
door zich aan hem gelijk te maken. Moet men niet Bohémien, primitief worden,
bemorst rondloopen, om hem te benaderen, en zich overgeven aan droom, roes of
waanzin?
1889. Mlle Mallarmé heeft zoo juist de kopjes inge-
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schonken, en wierp daarbij een snellen blik op het aartsengelprofiel van Stephan
George, die, zwanger van zijn eerste Hymnen of Pilgerfahrten, haar niet meer toelacht.
Peinzend en ritueel roert men de suiker door de thee. Een blauwe Parijsche hemel
brengt door hooge ramen gedempt licht in het salon, op de bibelots, de waaiers, de
tapijten, de bleeke voorhoofden. De Meester (hij is klein, maar heeft wonderlijke
oogen) begint te spreken, zacht en muzikaal; begeleid door deinende handbewegingen
belicht hij een theorie, reciteert een van zijn precieuze verzen. Niemand begrijpt het,
maar allen weten zij onomstootelijk, dat zij het zouden begrijpen, indien de mensch
een hooger wezen was. Zij zouden deze verzen dan zoo dwingend begrijpen als zij
nu dezen man liefhebben. Want hij is hun Hoogepriester, die weliswaar alleen maar
glimlacht als men bij hem op de beteekenis van dit alles aandringt, maar die die
beteekenis, die mystieke Idee, synthese van schoonheid, waarheid, wijsheid, slechts
door goddelijke intuïtie te kennen, zóo onmiskenbaar als Middelaar in zich belichaamt,
dat zij nooit meer zullen twijfelen. De onmacht van den Meester (het door hem
geconcipiëerde Boek zal nooit geschreven worden) is voor deze elite de keerzijde
van het Hoogste. De persoon is hier verlengd tot onuitsprekelijk en onbereikbaar
ideaal, maar blijvend en in één bepaalde richting gelegen, waar het werk van den
demiurg Rimbaud nog tegelijk een geniaal sanatisme voor den een kon zijn en voor
den ander de directe aanleiding tot een religieuze bekeering.
1926. Een nog slanke en lenige goede vijftiger beklimt het podium (in Zürich,
Barcelona, Den Haag) om op zijn beurt van het duistere vers te getuigen. Hij heeft
wat last van Bühnenfieber, maar dat gaat snel voorbij: de hooge voorhoofden, de
brillen daaronder, glanzen welwillend. Hij spreekt over poëzie, maar ook wel,
universeel, over politiek, wijsbegeerte, architectuur. De toehoorders zullen na afloop
van zijn klaar en zakelijk betoog moeten erkennen, dat de verzen van dezen man niet
onbegrijpelijk kun-
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nen zijn, en waar de dichter denzelfden vermoeiden glimlach bij navraag toont als
Mallarmé (maar listiger en wereldscher), zal hun al gauw het juist verschenen
geautoriseerde boek van Lefèvre in handen komen. Het bestaan van dergelijke
interpretaties (en hoe zou de meester dezen literairen inlichtingsdienst nog kunnen
verdiepen en uitbreiden,- als hij wilde) leert hun, dat het met het duistere vers nog
niet zoo wanhopig gesteld is als zij wel meenden, en dat zelfs de ontwikkelde leek
(en wie is dat niet?) er zijn deel aan hebben kan. Wat Lefèvre vermag (‘gesprekken
met Valéry’), dat vermag Emil Ludwig ook, dus ik ook, zoo moeten zij denken,
terecht of ten onrechte. Althans is hun gebleken, dat het duistere vers een principiëel
voor ieder toegankelijke oplossing kan hebben, dat er verzen van Valéry bestaan
(wiens hoofdgedicht toch als nog hermetischer gold dan dat van Mallarmé), ‘poèmes
à clef,’ die eenmaal doorzien van een bijna beschamende simpelheid worden.
Informeert men nader naar dezen dichter die de absolute idee van haar virtueelen
Olympus heeft doen afdalen in het rijk der gedachten, dan blijkt hij ook op den weg
naar stabiliseering en normaliseering snelle vorderingen gemaakt te hebben. Een
uitzonderingstoestand is bij het scheppen van zijn verzen niet meer noodig: weg met
gedempt licht, waaiers, bewonderende jongeren, religieuze spheer. De haschisch van
Rimbaud, diens geforceerde eenzaamheden in koffer, kast of hooizolder, zijn afgelost
door een verstandige ochtendwandeling met bloote voeten door het bedauwde gras;
de Bohémien is hygiënist, inspiratie werklust geworden, die zich nog het best op
bestelling manifesteert. Maar het belangrijkste: een begrip voor zijn verzen is niet
meer aan de vereering voor zijn persoon gebonden; de eenheid, voorwaarde voor het
ontraadselen ervan, is niet subjectief-psychisch, niet mystisch-idealistisch meer, maar
objectief en intellectueel.
Hoewel het weinig gescheeld heeft, of deze poëzie was net zoomin ooit geschreven
als die van Mallarmé, toch is het verschil in stijl, en meer nog in houding en bedoeling,
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zoo duidelijk, dat slechts het ‘leerlingschap’ naar overeenkomsten zou kunnen doen
zoeken. 1)

V
Men moge Paul Valéry's werk bewonderen of niet (persoonlijk reken ik zijn kleinere
gedichten Cantique des colonnes, L'abeille, Les pas, La dormeuse, La sylphe, La
fausse morte, Le rameur, en van de grootere Ebauche d'un serpent tot het beste dat
ooit geschreven is), minstens zal men toch moeten erkennen, dat het bepaalde facetten
van het probleem van het duistere vers belicht op een wijze zooals nooit tevoren.
Met name toont ons dit werk, dat de verdieping, waarvan boven sprake was, de
intensiveering der poëzie, ongelimiteerd voortgezet kan worden zonder dat zij iets
van haar eigen karakter inboet. Wij zien hier een denker, om wiens wijsgeerige
geschriften hem een vakman benijden zou, op lateren leeftijd verzen schrijven,
bevattende de essentie dier wijsgeerige overpeinzingen in vormen, die niets van de
frischheid zijner jeugdpoëzie verloren hebben en wat scherpte, logischen samenhang
en gehalte betreft, daar nog ver boven uitgaan. Dit is zeker een merkwaardig resultaat,
dat het ‘Bilde, Künstler, rede nicht’ schijnt te logenstraffen en dat zeker ook in geen
andere kunst denkbaar is dan in de poëzie; want alleen de poëzie heeft in den loop
der tijden dat assimilatievermogen ontwikkeld, van oudsher voorrecht der centraal
gelegen landen, die zelfs nog van vijandelijke grensgebieden benificiëeren! Uitgelezen
verzen blijken bestaanbaar te zijn, met de elementen van het wetenschappelijk denken
niet

1) Mallarmé wordt ook wel als ‘intellectualistisch’ gesignaleerd en.... veroordeeld, - of
bewonderd (door Valéry zelf b.v.). Ik geloof, dat dit hoofdzakelijk op een perspectivistisch
bedrog berust: wat tegelijk moeilijk te begrijpen is en voortgebracht schijnt door een constant
aanwezige drijfveer, dus samenhang vertoont, eischt van den lezer in de eerste plaats ter
ontraadseling de hulp van het intellect. Deze projecteert dan zijn eigen houding in het werk.
Overigens is de term intellectualistisch zoo ruim, dat deze niet strijdig behoeft te zijn met
de in dit opstel beproefde karakteristiek, die hoofdzakelijk ten doel had de verschillen tusschen
de drie figuren te belichten, zonder rekening te houden met de natuurlijk eveneens bestaande
overeenkomst.
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als franje naast zich, zooals vroeger, maar organisch in zich opgenomen. 1) Verder
blijkt, dat een werkelijk begaafd dichter, mits hij voldoende diepte bezit, alles kan
doen om dien aanleg te onderdrukken zonder daarin te slagen, terwijl er volgens
sommigen niets kneusbaarders zou zijn dan het poëtische talent! En ten slotte blijkt
het ‘gevoel’ niet noodzakelijk de tegenstander te wezen van bewustwording en
reflectie, al geldt misschien alleen voor uitzonderingsgevallen, dat een methodische
en eenzijdige zelfoefening in het tweede (die bovendien niet eens ten behoeve van
een artistiek-creatief einddoel ondernomen werd) ook aan het eerste ten goede komt
en daarmee aan de verdieping en verfijning eener poëzie.
Alles bij elkaar genomen een niet geringe bijdrage tot de apologie van het duistere
vers: deze haast onbegrensde aanpassing, dit behoud van psychische volledigheid
na het vernauwendste potentiëeringsproces, deze mogelijkheid nog poëzie te slaan
uit het syllogisme! Natuurlijk is Valéry niet overal geslaagd. Gedichten als La jeune
Parque, deze ‘cours de physiologie’, hoe ook vol treffende passages, zal men in de
toekomst misschien toch hoofdzakelijk als springplank beschouwen (volgens Valéry
is dit het geval trouwens). Het zoo geliefde Le cimetière marin lijdt onder een al te
opzettelijke allegoriseering, en staat zeker achter bij de meeste andere grootere
gedichten. Maar men moet niet vergeten dat ieder ander in dit genre totaal mislukt
zou zijn.
We hebben boven het type, waartoe de poëzie van Valéry behoort, dat van het
kruiswoordenraadsel genoemd. Natuurlijk moet dit cum grano salis opgevat worden.
En bovendien, houdt het een veroordeeling in? Men kan ook aan schaak- of wiskunde
problemen denken. In ieder geval, hoe moeilijk deze poëzie ook zij, niemand ontkomt
aan de overtuiging, dat zij op evidente wijze te ontraadselen is, en dat bij voldoende
oefening en vertrouwdheid

1) Ten tijde van Mallarmé konden de beroepsphilosophen nog minachtend neerzien op het
geringe gehalte aan ‘gedachten’ in de symbolistische poëzie. Dit is wel veel veranderd. In
Poésie b.v. verbergt haast elk kwatrijn een nieuw probleem uit philosophie, kunstpsychologie
of mystiek.
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met het gebruikte idioom en het behandelde onderwerp (vaak het psychologisch of
kentheoretisch probleem der subjectivatie, het teruggaan van het moi op het je, om
een uitdrukking van Proust te gebruiken) ieder intelligent mensch daartoe in staat
moet zijn. Wat bij de meesten ontbreken zal, is wel het interesse ervoor. Deze verzen
zijn niet voor niets het product van een gedurende tientallen jaren ingeoefende
geesteshouding, die alle objecten door een hardnekkig doorgevoerde abstractie op
hetzelfde niveau heeft doen komen, physische zoowel als psychische. Dit houdt
intusschen ook een verklaring in, waarom hier gevoel en verbeeldingskracht niet
‘uitgedroogd’ zijn, ondanks overwegende cerebraliteit: wie voortdurend het denken
zelf objectiveert blijft er niet in steken. Zou men niet zeggen, dat Valéry bovendien
nog op dit geobjectiveerde denken verliefd is? ‘J'aime la pensée comme d'autres
aiment le nu qu'ils dessineraient toute leur vie.’ Een schoon voorbeeld van den logos
spermatikos! Hij dicht over het denken zooals een ander over een geliefde vrouw,
en met eenzelfde enthousiasme.
Met nadruk moet er nog op gewezen worden, voor hen die zijn verzen niet kennen,
dat nergens sprake is van een ‘berijmd betoog’, zooals zoo vaak bij de dichters van
de ‘Beweging’, of van een uitsluitend geslaagd zijn van duidelijk concrete verzen,
zooals steeds bij Verwey. Neen, Valéry schrijft geen didactische, onverteerbaar
‘philosophische’ poëzie; zelf wijst hij trouwens deze term nadrukkelijk af, en terecht,
want zijn onderwerp is niet het resultaat van het denken, maar het denken als zoodanig.
Zijn zwakste punt blijft naar mijn meening (als we afzien van een soms al te
opzettelijke vorming van ‘klank-schoonheden’) een te veelvuldige onderbreking van
den symboliseerenden stroom. In Aurore b.v. worden op de hoofdgedachte in haar
ontplooiing steeds nieuwe concrete elementen zinnebeeldig betrokken zonder dat
deze onderling anders dan een kunstmatig en barok geheel vormen. Uiteraard geldt
dit bezwaar hoofdzakelijk voor de langere gedichten.
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VI
Tusschen Mallarmé's geheimtaal en Valéry's pseudo-hermetisme bleek het groote
verschil hierin te bestaan, dat de eerste wel, het tweede niet noodzakelijk bij elke
interpretatie een rest van mysterie achterlaat. 1) En wat onze derde figuur betreft:
waar er nog menschen rondloopen, die Mallarmé geheel zeggen te begrijpen, daar
is dit voor Rimbaud alleen denkbaar bij enkele monopoliseerende bewonderaars, die
bewezen hebben voor geen vervalsching terug te deinzen.
Men kan het, overdreven, zoo uitdrukken: bij Mallarmé is het raadsel zelf object,
bij Valéry het denken over het raadsel, hetwelk nauwelijks meer raadselachtig is en
althans niet meer dan één uitlegging toelaat. Meer dan iets ter wereld versterken de
verzen van Valéry dan ook de populaire overtuiging, dat een geheim er is om
ontsluierd, en zelfs ieder duister poëem om tenslotte begrepen te worden. Zijn
tijdgenooten hebben dit gewaardeerd, door een prompte lauwering. Is de poëzie hem
ook dank schuldig? En welke rol zal Valéry in de verdere ontwikkeling der poëzie
spelen? Is hij een einde en een samenvatting, of een begin?
Beschouwd in het kader van het symbolisme is hij zeker een nabloei, de laatste
schakel in een proces van toenemende verheldering, tevens, door een gradueel
verwijden van de grenzen der individualiteit, van toenemende veralgemeening
(ondanks Valéry's preoccupatie met het ook hier te lande reeds zoo beruchte
‘narcissisme’!). Deze kunst is zoo ruim geworden, dat ze bovendien, zonder in
eclecticisme te vervallen, gemakkelijk heterogene traditioneele elementen opneemt,
Racine bijv. Met zulke wijzi-

1) Wie dit met voorbeelden wenscht aan te toonen stuit bij Mallarmé allereerst op de moeilijk
ontwarbare syntaxis (ellipsen, inversies, latinismen), factor, die men bij vergelijking met
Valéry er als het ware moet aftrekken. Daarom kan men het beste gedichten uit zijn eersten
tijd nemen, die ‘normaler’ van taal zijn. Vgl. bijv. Poésie van Valéry met Don du Poème.
Dit laatste is zooveel vager, dat La Pythie en Les Pas van Valéry er zich haast eveneens uit
hadden kunnen ontwikkelen!
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gingen voor oogen, en naar mate van ons temperament kunnen we in haar de
zelfoverwinning van het duistere vers zien, of het te gronde gaan ervan aan eigen
overcultuur. Ook de wedergeboorte tot iets anders?
Met eenige angst mag men zich afvragen wat dit andere dan zal moeten zijn. Want
de figuur van Valéry vereenigt alle nadeelen in zich, die daar steeds dreigen waar
volmaaktheid samengaat met algemeengeldigheid, waar het volmaakte aanvaard
wordt. Zijn gedichten mogen soms onbegrijpelijk zijn, zij zijn niet mysterieus zooals
die van Mallarmé en Rimbaud. 1) Wat Valéry van Mallarmé zegt: dat hij als geen
ander dat centrum, dien ‘noeud vital’, prikkelde waardoor men onmogelijk verdraagt
iets niet te begrijpen, geldt niet voor hem zelf. En het kan gerust aangenomen worden,
dat juist het gevoel van raadselachtigheid en de wil om de sphinx het geheim te
ontrooven de belangrijkste krachten zijn die tot het scheppen van poëzie drijven. Er
gaat slechts invloed uit van wat men niet geheel vat, maar wel aanvoelt; wat totaal
helder is geworden kan men bewonderen, maar het werkt niet meer als ferment, het
is uitgegist, en, hoewel niet noodzakelijk ‘dood’, zeker onvruchtbaar, geen kiem voor
verdere ontwikkeling meer. Valéry's poëzie is in laatste instantie onvruchtbaar, niet
omdat ze intellectualistisch, overbewust, geconstrueerd zou zijn, niet omdat ze in
geen toestand van vervoering (acuut en heftig als bij Rimbaud, chronisch en getemperd
als bij Mallarmé) geschreven werd, of omdat hier het Werk den schepper zou
domineeren (het omgekeerde juist is steeds door Valéry nagestreefd!), maar omdat
ze niets meer te wenschen overlaat. ‘La définition du Beau est facile: il est ce qui
désespère’. Hij heeft het voor zich zelf geschreven. Tusschen den cultus-Valéry en
den bedenkelijken stand der Fransche poëzie bestaat, zooal geen oorzakelijk, dan
toch zeker een correlatief verband.

1) Zeker speelt hierbij ook de sterk toegenomen verbreiding der poëtische cultuur een rol. Zet
men Valéry in den tijd van Mallarmé dan verandert er veel. Maar men moet dit niet te zwaar
tellen. In den hier gevolgden gedachtengang is dit argument trouwens van weinig belang,
daar het slechts het probleem verplaatst: van den dichter naar het resonnantievermogen van
zijn volk.
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Wie waagt het nog te dichten in tegenwoordigheid van Apollo Musagetes in eigen
persoon? Er blijft den Franschen jongere niets anders over dan slechte verzen te
schrijven of te zwijgen.
Het gevaar van deze verhoudingen ligt vooral in het verloren gaan van dat
eigenaardig verbindende lid tusschen genie en passieve bewonderaars, wellicht het
wezenlijkste kenmerk van een levende poëtische cultuur. Natura non facit saltus.
Poëtische cultuur is alleen bestaanbaar, zoodra en zoolang er dichters optreden, al
of niet vereenigd in scholen, die creatief, door hun eigen werk, als tusschenpersoon
getuigenis afleggen van hun bewondering. De beteekenis van zoovele symbolisten
en van zeker alle surréalisten wordt dan deze: dat zij door het medium van hun verzen,
reproductief (bijna zooals de uitvoerende kunstenaar het werk van den componist),
de grandioze subjectiviteit van enkele centrale figuren (Mallarmé, Rimbaud) tot een
uitsluitend receptief publiek brengen. Men antwoordt dan op een gedicht niet met
een gevoel, een stemming, een besef, maar met een handeling: een ander gedicht!
Doch een figuur als Valéry vernietigt al deze hiërarchische mogelijkheden door haar
perfectie, hij stimuleert niet, maar ontmoedigt, en dat niet alleen de aan hem verwante
dichters. Want immers, hij resumeert het symbolisme, synthetiseert den bizarren
inval met het klassieke vers, fantasie met mathematica, erotiek met architectuur,
klank met begrip, plastiek met philosophie, en dat na een ongehoorde voorbereiding,
bij een zeldzame begaafdheid. Wat blijft er nog te doen over? Welke evolutie is er
nog denkbaar die niet reeds in de kiem tot vulgarisatie is gedoemd? Vooral de
vertegenwoordigers van elk surréalisme, van elke ‘poésie pure’-van-Bremond,
verschrompelen naast hem tot een bende onbelangrijke clowns. Wie denkt bij dit
schouwspel niet aan dat van den Romeinschen dictator, heerschend over een geheel
volk van slaven, waarmee Spengler ons cultuurstadium ongeveer ‘synchroon’ acht?
En zoo veel meer wordt dan op eens symbolisch: de leeftijd van Paul Valéry, die tot
dien
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van Rimbaud in zulk een veelbeteekenende tegenstelling staat, en wellicht ook een
zeker stoïcisme, onafscheidelijk van elken ‘ondergang’, en dat b.v. in de drie laatste
strophen van Le rameur zoo schoon verklankt is:
Ce bruit secret des eaux, ce fleuve étrangement
Place mes jours dorés sous un bandeau de soie;
Rien plus aveuglément n'use l'antique joie
Qu' un bruit de fuite égale et de nul changement.
Sous les ponts annelés, l'eau profonde me porte,
Voûtes pleines de vent, de murmure et de nuit,
Ils courent sur un front qu'ils écrasent d'ennui,
Mais dont l'os orgueilleux est plus dur que leur porte.
Leur nuit passe longtemps. L'âme baisse sous eux
Ses sensibles soleils et ses promptes paupières,
Quand, par le mouvement qui me revêt de pierres,
Je m'enfonce au mépris de tant d'azur oiseux.

S. VESTDIJK
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Het portret
Tegen een fond van bloeiende jasmijnen
Zie ik een schrale vrucht: het hoofd van mijn rivaal,
Den echtgenoot, die, als erkend gemaal,
Door zijn bestaan alleen mij doet verkwijnen.
Zij gaf mij lachend het portret en kijkt
Verwachtend dat ik het wel weg zal werpen.
Maar mijn argwanende oogen volgen scherp en
Toegewijd de trekken, of het lijkt.
En ja, dit is de bittre mond van den ontkenner
Van al 't geijkte, en de wenkbrauwbogen
Schuin opgetrokken toonen 't steeds bedrogen,
Steeds waakzame instinct van den verkenner.
De smalle neus, die nauwlijks schaduw veegt
Over den ingevallen, gelen linkerwang,
Is onmiskenbaar treffend en de slanke gang
Der donkre naden onder 't oog beweegt.
Stekend en blauw (om in den stijl te blijven)
Zijn deze vensters der verzuurde ziel.
Het schijnt of er nooit eenig licht in viel,
In deze onherbergzame verblijven.
Nu neem ik afscheid van mijn tegenstander,
Die in zijn dood portret mijn levender verscheen
Dan bij ontmoetingen, als ik den een
Niet onderscheiden kon uit aandacht voor de ander.

D.A.M. BINNENDIJK
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Kaas
(Slot)
Zeventiende hoofdstuk
Ik ben onbekwaam tot werken en doorleef die laatste dagen als in een droom. Zou
ik nu waarlijk ziek gaan worden?
Zooeven heb ik het bezoek gekregen van dien zoon van notaris Van der Zypen,
waar Van Schoonbeke over gesproken had.
't Is een gedistingeerd jongmensch van ongeveer vijf en twintig die sterk naar
sigaretten ruikt en geen minuut kan blijven staan of zitten zonder een dansmaat te
trappelen.
- Mijnheer Laarmans,’ sprak hij, ‘ik weet dat U een vriend van Albert Van
Schoonbeke, dus een gentleman zijt. Ik reken op uwe discretie.’
Wat moest ik daar op antwoorden, vooral in een stemming als de mijne. Ik heb
dus maar even geknikt.
- Mijn vader is bereid uw Gafpa-onderneming te commanditeeren. Ik denk dat er
wel tweehonderd duizend pop uit hem te tappen zijn, misschien meer.’
Hij hield even op om mij een sigaret aan te bieden, stak er zelf een op en keek mij
aan als om te zien welken indruk zijn inleiding op mij maakte.
- Verder, mijnheer,’ verzocht ik koel, want pop en tappen stonden mij tegen.
- Ja, verder is het zeer eenvoudig,’ zei hij brutaal. ‘Ik word dan uw vennoot tegen
één vierde of vijf vierden van de winst en een maandelijksch salaris van vier duizend
frank. U neemt iedere maand óók vier duizend op, dat spreekt van zelf. Maar ik heb
absoluut geen aanleg voor den handel en ben zeker niet van plan hier mijn dagen te
slijten. Ik stel U dus voor dat U mij iedere maand slechts drie duizend geeft en ik
teeken kwitanties van vier duizend, op voorwaarde dat ik geen voet op uw kantoor
behoef te zetten, zelfs niet om mijn geld te komen halen. Ik zeg U dan wel waar U
't mij brengen kunt. Met die twee-
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honderd duizend kunnen wij in ieder geval twee jaar toekomen en als het op is zullen
wij wel verder zien. Dan besluiten wij misschien tot een kapitaalsverhooging. Wat
mijn aandeel in de winst betreft, dat krijgt u cadeau. Is dat geen prachtig voorstel?’.
Ik heb geantwoord dat ik erover moest nadenken en dat ik hem via Van Schoonbeke
bescheid zou geven.
Toen hij weg was heb ik mijn feestelijk bevlagde landkaart van België, waarop
rond ieder vlaggetje het kaasgebied van den aldaar gevestigden agent was getrokken,
van den muur genomen en opgeborgen.
Mijn agenten nog eens aanschrijven?
Kom, kom, weg er mee. Het is tijd dat die kaasellende een einde neemt.
Ik had duizend vel briefpapier met Gafpahoofd. Het blanco gedeelte heb ik er
afgeknipt. Dat kan te pas komen voor Jan en Ida. En 't andere stuk is voor de W.C.
Daarop ben ik naar den kelder gegaan.
In de kist zitten nog vijftien en een halven kaas. Even natellen: één is bij douane
en Veem gebleven, een tweede is verdeeld tusschen Van Schoonbeke en mij; zeven
en een halven bol zijn naar Van Schoonbeke's vrienden gegaan, één heb ik aan die
bedelagent en één aan mijn zwager gegeven. Zeven en twintig min elf en een half.
Dat klopt. Over mijn nauwkeurigheid zal Hornstra niet te klagen hebben.
Die halve bol verveelt mij. Waarom ook moest die oude vent slechts een halven
bol nemen? Ik neem het stuk in de hand en sta besluiteloos. Heele bollen kan ik
inleveren, maar halve niet. Weggooien zou zonde zijn.
Ik hoor dat mijn vrouw de trap opgaat, zeker om bedden te dekken. Ik wacht tot
zij boven is, sluip dan stilletjes de keuken in en leg de roode halve maan in de kast
op een bord, met de ronding naar boven toe, voor het uitdrogen. Dan ga ik terug naar
den kelder, tel de Edammers nog even na en spijker de kist dicht. Ik hamer zoo
behoedzaam mogelijk om mijn vrouw boven niet te doen schrikken. Zij kon wel aan
verhangen denken.
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Zie zoo, dat is in orde. Nu naar kantoor en voor een taxi gebeld die even later voor
de deur staat.
Met de kist weegt dat restant van vijftien kazen nog meer dan dertig kilo. En toch
licht ik het gedrocht van den grond, draag het de keldertrap op en dan de gang door
tot aan de straatdeur. Ik doe open en de chauffeur neemt de kist over. Hij heeft de
grootste moeite om ze vier stappen verder te krijgen, tot in zijn wagen.
Ik ga mijn jas aantrekken, neem mijn hoed en vervoeg mijn kist. Madame Peeters,
onze buurvrouw, staat voor het raam en volgt de heele operatie met de grootste
belangstelling. Boven zie ik mijn vrouw aan 't venster verschijnen.
Ik heb de kist in den patentkelder gedeponeerd en de taxi doorgezonden.
Mijn kaastestament is gemaakt.
Hoe het komt begrijp ik niet, maar mijn vrouw die de taxi zag doorrijden, heeft
niets gevraagd en mijn broer schijnt absoluut geen belang meer te stellen in verkochte
en niet verkochte kwantums. Hij spreekt over zijn zieken, over mijn kinderen, over
politiek. Zou hij met mijn vrouw overleg hebben gepleegd?
En zoo zal Hornstra dan morgen komen.
De waarde van Jan zijn kist en van die elf bollen ligt gereed op mijn kantoor in
een enveloppe.
Zou ik tòch maar niet liever aan mijn vrouw zeggen wat ons morgen te wachten
staat? Neen, zij heeft zoo al kommer genoeg.
Hoe zeer dat onderhoud met Hornstra mij ook tegensteekt, toch begin ik er naar
te hunkeren als een martelaar naar den verlossenden dood, want ik beeld mij in dat
mijn prestige van man en vader met den dag vermindert. Maar wat is dat nu ook voor
een toestand? Mijn vrouw zit daar met een man die officieel bediende bij de General
Marine is, maar die de rol speelt van leider van de Gafpa, gedekt door een
dokterscertificaat. Een zenuwleider die in stilte en ongezien kaas moet omzetten,
alsof het een misdaad was.
En dan die kinderen. Zij laten niets blijken van wat er omgaat in hun gemoed,
maar ik weet zeker dat zij onder
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elkaar die ongehoorde kaasfantasie bespreken als een pathologisch geval. Een vader
moet immers iets uit één stuk zijn. Of hij burgemeester is, bookmaker, klerk of losse
werkman, dat komt er minder op aan. Maar iemand die begint met jaren lang zijn
plicht te doen, wat die plicht dan ook zij, en die dan ineens en ongevraagd een operette
gaat spelen als ik met die kaas, is dat nog wel een vader?
Normaal is het zeker niet. In een dergelijk geval treedt een minister af en verdwijnt
uit het circus. Maar een echtgenoot en vader kan slechts aftreden door zich van kant
te maken.
En mijn broer, die zoo plotseling en in 't oog loopend opgehouden heeft naar den
gang van 't omzetten te informeeren. Die heeft van in 't begin geweten hoe 't loopen
zou. Waarom heeft hij dan niet geweigerd mij dat certificaat te geven? Dat was
verstandiger geweest dan alle dagen monsters van medikamenten mede te brengen
die niemand hier noodig heeft. Die lamstraal. 't Is mij alsof ik hem aan mijn vrouw
discreet hoor vragen of het nog niet afgeloopen is, zooals men naar den toestand van
een stervende informeert. En zij antwoordt dat ik die kist al vast uit den kelder heb
gehaald.
Een beangstigend gevoel van verlatenheid maakt zich van mij meester. Wat heb
ik nog aan mijn gezin? Tusschen hen en mij staat immers die kaasmuur? Was ik geen
jammerlijk vrijdenker, ik zond een gebed op. Maar kan ik nu, op mijn vijftigste jaar,
plotseling aan 't bidden gaan voor een kaaskwestie?
Ik denk opeens aan mijn moeder. Wat een geluk dat zij die kaasramp niet bijwoont.
Indertijd, vóór zij kapok pluisde, zou zij die twee duizend kazen betaald hebben om
mij dit lijden te besparen.
En nu vraag ik mij af of ik dat alles verdiend heb. Waarom heb ik mezelf eigenlijk
voor die kaaswagen gespannen? Is het omdat ik opgezweept werd door 't verlangen
om het lot van vrouw en kinderen te verbeteren? Dat zou edel zijn, maar zoo'n Jezus
Christus ben ik niet.
Was het om een beter figuur te slaan op de kletspartijen?
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Evenmin, want wat ik aan ijdelheid bezit kon dáár geen voldoening in vinden.
Maar waarom heb ik het dan gedaan? Ik walg van kaas. Ik heb nooit verlangd kaas
te verkoopen. Kaas gaan koopen in een winkel vind ik al erg. Maar met een kaasvracht
ronddolen en smeeken tot een kristenziel die last van je schouders neemt, dat kan ik
niet, dat wil ik niet. Dan liever dood.
Waarom heb ik het dan gedaan? Want het is geen nachtmerrie maar bittere
werkelijkheid. Ik had gehoopt de kazen in die patentkelder voor eeuwig te begraven,
maar ze zijn losgebroken, spoken mij voor de oogen, drukken op mijn ziel en stinken.
Ik geloof dat het mij overkomen is omdat ik te meegaand ben. Toen Van
Schoonbeke mij vroeg of ik het doen wilde, heb ik den moed niet gehad hem en zijn
kaas van mij af te stooten, zooals ik had moeten doen. En voor die lafheid doe ik
boete. Mijn kaasbeproeving is verdiend.

Achttiende hoofdstuk
De laatste dag is aangebroken.
Ik ben in bed gebleven tot half tien en door langzaam koffie te drinken ben ik tot
half elf geraakt. De krant lezen kan ik niet. Ik trek dus maar naar mijn kantoor, zooals
een hond, die niet weet wat te doen, naar zijn hok trekt.
En opeens krijg ik een ingeving.
Is het eigenlijk wel noodig dat ik Hornstra ontvang? Dat beetje geld kan ik hem
even goed met de post zenden en zijn kaas ligt ongeschonden in die kelder. Waarom
mijn vrouw die pijnlijke scene niet bespaard?
Om tien minuten voor elf ga ik in ons salonnetje zitten naast de straatdeur.
Misschien komt hij heelemaal niet. Hij kan dood zijn. Hij kan doorgereisd zijn
naar Parijs. Maar dan had men mij gewaarschuwd, want zoo lichtzinnig zijn die
Hollanders niet. Hij zal later komen, maar hij komt.
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Als een schaduw zoo stil glijdt opeens een prachtige heerenauto voor en daar gaat
de bel. Ik vertrek mijn gezicht, want het gerinkel doet mij pijn, en sta op.
Ik hoor dat mijn vrouw in de keuken een emmer neerzet en door de gang komt
om open te maken.
Als zij ter hoogte van de salondeur gekomen is, wip ik de gang in en versper haar
den weg. Zij wil voorbij, maar ik stoot haar terug. Zóó had ik die kaas moeten
terugstooten.
- Niet open doen,’ zeg ik sissend.
Zij staart mij verwilderd aan, als iemand die hulpeloos een moord ziet plegen.
Voor 't eerst, sedert ik haar dertig jaren geleden ontmoette, is zij bang.
Ik zeg niets meer. Ik behoef niets te zeggen want zij verbleekt en trekt op de keuken
terug.
Ik ga in een hoek van 't salon staan, van waaruit ik de straat duidelijk zien kan.
Wie van buiten naar binnen kijkt ziet slechts een schemering. Mijn buurvrouw staat
natuurlijk óók in haar salon, op een paar stappen van mij af, dat weet ik.
De bel gaat voor de tweede maal. Haar bevelende stem dreunt door mijn stille
huis.
Na eenig wachten zie ik de chauffeur op de auto toeloopen. Hij zegt iets, maakt
de deur open en Hornstra komt uit zijn wagen. Hij draagt een geruit reiskostuum met
korte broek en een Engelsche pet en voert een hondje aan een leiband.
Hij kijkt verwonderd tegen mijn zwijgenden gevel op, komt tot aan onze vensters
en probeert binnen iets te onderscheiden. Ik hoor hem iets zeggen, maar kan niets
verstaan.
Daar heb je opeens madame Peeters.
Zij komt zelf hare diensten aanbieden, want Hornstra heeft bij haar niet gebeld,
anders had ik het gehoord.
Op hare beurt drukt zij haren smoel tegen ons venster aan alsof zij iets ontdekken
kon waar Hornstra niets heeft gezien. Ik gruw van haar. En toch verdient zij 't niet.
Want wat kan die oude sukkel anders doen, den heelen
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langen dag. Zij gaat niet uit en onze straat is haar bioscoop, steeds met dezelfde film.
Nu belt madame Peeters zelf. En na nog eenig gesticuleeren krijgt Hornstra zijn
portemonnaie en wil haar een fooi geven die zij hartstochtelijk weigert. Dat blijkt
uit het gebarenspel. Zij heeft hare ziel aan Hornstra niet verkocht, maar wilde voor
eigen rekening weten of ik nu werkelijk niet thuis ben.
Goed zoo, madame Peeters!
Als die halve bol niet op is, zal ik Ida sturen om haar die cadeau te doen.
Nu kruipt Hornstra zijn wagen in, zijn hondje achter zich aansleepend. Hij klapt
de deur toe en de auto schiet even geluidloos weg als zij gekomen was.
Ik blijf nog even staan en een groote berusting vervult mijn heele wezen. 't Is alsof
ik in bed door een liefdevolle hand word toegedekt.
Maar ik moet naar de keuken.
Mijn vrouw staat daar zonder iets te doen en kijkt ons tuintje in.
Ik ga op haar toe en sluit haar in mijn armen. En als mijn eerste tranen op haar
verweerd gezicht vallen, zie ik dat zij mij tegenweent.
En opeens is de keuken weg. Het is nacht, en wij staan weer alleen, zonder
kinderen, in een eenzaam oord, zooals dertig jaar geleden toen wij een stil plekje
opzochten om in vrede te kunnen schreien.
De kaastoren is ingestort.

Negentiende hoofdstuk
Uit de diepste diepte kom ik aan de oppervlakte en met een zucht van verlichting
heb ik den ouden ketting weder om mijn enkel gesmeed. Ik ben vandaag teruggekeerd
naar de General Marine.
Na zoo'n verloochening voelt men zich schuldig en om geen sympathieën te
verbeuren heb ik, zoo goed en zoo
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kwaad als het ging, de rol gespeeld van een die eigenlijk te vroeg weer aan 't werk
is gegaan.
Maar het was overbodig. Ik werd letterlijk bestormd en juffrouw Van der Tak zei
dat ik ongelijk had en tot aan 't eind van de maand had moeten thuisblijven. Zij weet
natuurlijk niet, dat mijn salaris niet betaald wordt.
- Nu zie je wel dat niets zoo goed is voor een zenuwlijder als een tric-trac,’ zei
Tuil, met een voorzichtigen duw in mijn lenden.
Zij hebben mijn meening gevraagd over 't zitten met den rug naar de vensters, de
nieuwe vloeirollen getoond en mij dan Hamer doen bekijken, omdat die nu een bril
draagt.
De oude Piet heeft mij van op zijn locomotief met zijn pet toegewuifd als een
bezetene. Ik ben even buiten geloopen en heb hartstochtelijk zijn zwarte hand gedrukt,
die altijd vol smeerolie zit. Hij leunt uit zijn ijzeren paard, schudt mijn arm, dat ik
er op en neer van ga en verschuift geestdriftig zijn pruim van de eene kaak naar de
andere.
- En waren de sigaren goed?’
Hij wist niet eens wat ze mij gegeven hadden.
- Uitstekend, Piet. Ik zal er een paar van meebrengen.’
Hij geeft te mijner eer drie gillen met zijn stoomfluit en zet welgemoed zijn
vijftigduizendsten rit om de Werf voort. Daarop heb ik mijn oude plaats weer
ingenomen en ben aan 't werk gegaan.
Mijn collega's geven mij slechts onbenullige bestelbriefjes te typen en kloppen
zelf de lange bestekken die vol technische termen zitten en nog al vermoeiend zijn.
Van juffrouw Van der Tak krijg ik een chocolaadje, telkens ais zij er zelf een neemt.
't Is vreemd, in al die jaren heb ik niet geweten dat het op kantoor zoo gezellig kan
zijn. In die kaas moest ik stikken, terwijl ik hier, tusschen twee briefjes in, even kan
luisteren naar innerlijke stemmen.
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Twintigste hoofdstuk
Nog denzelfden avond heb ik aan Hornstra geschreven dat ik, om gezondheidsredenen,
gedwongen ben van zijn vertegenwoordiging voor België en het Groothertogdom
Luxemburg af te zien. Ik heb er bijgevoegd dat zijn kaas in een van de patentkelders
van 't Blauwhoedenveem ligt en dat ik hem per postwissel de waarde van de
ontbrekende bollen deed toekomen.
Met dat briefje heb ik mijzelf den pas afgesneden, want je weet nooit of ik nog
niet eens een kaasopwelling krijg.
Drie dagen later ontving ik waarachtig een bon van René Viaene, mijn agent in
Brugge, die aan veertien klanten een totaal van vier duizend twee honderd kilo
verkocht had. Alles was perfekt ingevuld: besteldatum, naam en adres van iederen
kooper en al de andere kolommen óók.
Ik kon niet nalaten zijn aanvraag in mijn brievenknip toch nog even op te zoeken.
Zij luidde als volgt: Ik zal eens probeeren een beetje kaas te verkoopen. Uw toege
negen René Viaene, Rozenhoedkaai 17, Brugge. Er stond niets op genoteerd, want
ik had hem niet ontboden omdat hij de eenige Bruggeling was die zijn diensten had
aangeboden. Op hoop van zegen had ik hem tien bons gezonden zooals aan de negen
en twintig anderen. Ik zal dus nooit weten of hij oud of jong, chic of haveloos, met
of zonder wandelstok is.
Zijn bestelling heb ik zonder commentaar aan Hornstra doorgezonden. Misschien
krijg ik die vijf percent nog wel.
Ja, het systeem van die bons was goed, dat wist ik.

Eenentwintigste hoofdstuk
Van Schoonbeke heeft getelefoneerd, want de telefoon heb ik behouden omdat die
tòch voor een jaar betaald is. Hij vraagt waarom ik niet meer kom. Hornstra heeft
hem een bezoek gebracht en gezegd dat het hem speet met mij
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niet door te kunnen gaan. Hij had zijn tevredenheid lucht gegeven omdat hij zijn
kaas in zulke puike conditie had teruggevonden.
Dacht hij dan soms dat ik die twintig ton opvreten zou?
- Wij Antwerpenaren kunnen tenminste kaas bewaren,’ zei Van Schoonbeke. ‘En
kom je nu Woensdag?’
Ik ben dan maar teruggegaan en hij heeft mij gefeliciteerd.
Daar zaten zij weer bij elkaar. Hetzelfde geklets, dezelfde gezichten, maar zonder
die oude advokaat met zijn halven bol, want die is dood. In zijn plaats zie ik de jonge
Van der Zijpen zitten, die nog steeds niet weet of ik mij leenen zal tot het aftappen
van die tweehonderd duizend pop.
Van Schoonbeke heeft natuurlijk van mijn broer gehoord dat ik weder op de werf
ben, maar hij heeft aan zijn vrienden niets gezegd en zij gaan door mij te behandelen
als leider van de Gafpa.
De gastheer stelt ons aan elkander voor:
- Mijnheer Van der Zijpen, mijnheer Laarmans.’
En beiden zeggen wij:
- Aangename kennismaking.’
Daarop zet Van der Zijpen een apartje voort met zijn buurman die het telkens moet
uitproesten.
- Vergeet niet mij te waarschuwen zoodra U sardinen hebt,’ zegt die man met zijn
tanden.
Van der Zijpen kijkt mij grinnikend aan en vraagt of hij de bestelling moet noteeren.

Twee-en-twintigste hoofdstuk
Ik heb vandaag een bezoek gebracht aan 't graf van mijn moeder, of beter gezegd
van mijn ouders. Ieder jaar ga ik, maar nu heb ik mijn bezoek vervroegd om het
heelen van mijn kaaswond te bevorderen.
Het koopen van die bloemen was al net zoo lastig als 't aanschaffen van mijn
tweedehandsbureau, want de bloe-
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mist had drie soorten chrysanten: kleine, middelmatige en zeer, zeer groote, als
brooden zoo groot. En al beloerde ik de kleine, toch heeft hij mij de groote verkocht,
en wel twaalf stuks. Hij heeft er een spierwit papier omheen gedraaid en mij dan aan
de deur gezet met die reusachtige hoos die kilometers ver zichtbaar is. Met dat ding
de stad door, dat gaat niet. Neen, heusch, ik kan niet, al is een kerkhofbezoek nog
zoo eerbiedwaardig. Die overdreven bloemengarve maakt mij belachelijker dan die
gipsen Sint Jozef. Zoo'n pak bloemen koopt niemand en je kan zien dat ik bedrogen
ben. Dus een taxi in.
Het kerkhof is een onafzienbare geschiedenis, verdeeld in egale lanen die slechts
door de graven van elkander te onderscheiden zijn en dan nog alleen voor een
geoefend oog. Hoofdlaan, derde zijlaan rechts, tweede laantje links.
Hier ergens moet het zijn. Ik ga langzamer, in de richting van een zwarten paal
die een eind verder staat.
Waar is in 's hemelsnaam dat graf naar toe? Het ligt aan den linker kant, dat weet
ik zeker. Familie Jacobs-De Preter. Mejuffrouw Johanna Maria Vandevelde. Aan
ons geliefd dochtertje Gisèle.
Het angstzweet breekt mij uit. Wat moet dat mensch denken, want ik zie nu dat
die paal een biddende vrouw is. Ik kan haar toch niet vragen of zij niet weet waar
mijn ouders liggen. En wat moet ik beginnen als ik hier plotseling een van mijn
zusters ontmoet? Die merkt natuurlijk dat ik op zoek ben naar ons graf, want wat
zou ik hier anders met die bloemen loopen? Nu, als mij dat overkomt leg ik ze op
de eerste de beste zerk en maak mij uit de voeten. Of ik zeg, ‘zoo, ben jij óók eens
gekomen?’. Ik loop ingetogen met haar mee en kom er dan van zelf.
Met tuitende ooren ga ik terug tot aan de hoofdlaan en tel opnieuw. Derde rechts,
tweede links. Ik zit weer in 't zelfde laantje.
Dan maar doorloopen, als moest ik aan 't ander eind van 't kerkhof zijn. De stelen
van mijn chrysanten moet ik aan mijn borst drukken, anders sleepen de bloemen
langs den grond.
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Ik ga op de teenen achter die vrouw door en plotseling zie ik mijn graf. Het springt
mij als het ware tegemoet. Dáár, vlak naast dat biddende mensch. Kristiaan Laarmans
en Adela Van Elst. God zij dank. Mijn zusters mogen nu komen.
Het is hier ongelooflijk rustig. Af en toe valt een druppel uit een kalen boom.
Hoed af. Minuut stilte.
Ik kan gerust zijn. Die hier liggen hebben van mijn kaasgeschiedenis niets gehoord,
anders was moeder trouwens naar de Gafpa gekomen om mij te troosten en bij te
staan.
Ik leg behoedzaam mijn reuzengarf op de marmeren tafel, werp een schuinen blik
op die zwarte gedaante naast mij, maak een soort buiging, zet mijn hoed weer op en
trek mij terug. Vijf graven verder sla ik een zijlaan in en kijk nog eens om.
Ik blijf staan, als aan den grond genageld. Wat doet dat wijf bij ons graf? Wil zij
mijn chrysanten gappen en op háár graf leggen? Dat zou sterk zijn.
Ik zie nu dat zij die witte verpakking verwijdert en de bruinroode bloemenweelde
komt te voorschijn. Zij spreidt mijn chrysanten open en legt ze vooraan op de steenen
plaat, zóó dat de namen van vader en moeder zichtbaar blijven. Nu maakt zij het
teeken des kruises en begint op mijn graf te bidden.
Ik buk mij en sluip ongezien tot in de hoofdlaan en 't kerkhof uit.
Mijn taxi doe ik aan den hoek van mijn straat stoppen, anders vraagt mijn vrouw
uitleg. Immers, ik ben nu geen koopman meer. En dat kerkhofbezoek had best met
de tram gekund.

Drie-en-twintigste hoofdstuk
Thuis wordt nooit meer over kaas gesproken. Zelfs Jan heeft geen woord meer gerept
over de kist die hij zoo
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schitterend verkocht had en Ida is stom als een visch. Misschien wordt de sukkel op
't Gymnasium nog steeds kaas boerin genoemd.
Wat mijn vrouw betreft, die zorgt er voor dat geen kaas meer op tafel komt. Pas
maanden later heeft zij mij een Petit Suisse voorgezet, van die witte, platte kaas, die
niet méér op Edammer gelijkt dan een vlinder op een slang.
Brave, beste kinderen.
Lieve, lieve vrouw.
Antwerpen, 1 Maart 1933.
WILLEM ELSSCHOT
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Bruine Liedjes
I
Kleine S.A.-man, slaap zacht,
Hitler houdt immers de wacht;
Voor hèm heb je pas in het holst van de nacht
Een zoodje marxistische joden geslacht:
Kleine S.A.-man, 't gaat goed,
Geen betere meststof dan bloed.
Kleine S.A.-man, slaap zacht,
Goering houdt immers de wacht;
Voor hem heb je pas als bewijs van zijn macht
Tien vrije gezellen 't schavot op gebracht:
Kleine S.A.-man, hang òp,
Geen inniger vriend dan de strop.
Kleine S.A.-man, slaap zacht,
Goebbels houdt immers de wacht;
Voor hem heb je brullend de rede verkracht,
Want hij heeft de wijsheid en schoonheid in pacht:
Kleine S.A.-man, brul voort,
Geen zoeter morfine dan 't woord.
Kleine S.A.-man, slaap zacht,
Jezus houdt immers de wacht;
Hij heeft uw partijgenoot Krupp ruim bedacht,
Die voelt al zijn koninkrijk naadren en lacht:
Kleine S.A.-man, mijn held,
De kogel krijg jìj, hij het geld!
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II
Ondanks uw gummistok en uniform
Ondanks uw brallen over brand en storm
Zijt gij een machtelooze worm.
De slavendrijver slaat u in den vorm
En stelt zich zelf als norm.
Gij zult niet denken, want de vrije geest
Is altijd een abjecte kwaal geweest
Waarvan uw leider u geneest;
Het ideaal der nieuwe jeugd is: bek en leest
Van een verscheurend beest.
Wie liefde zegt gebruikt een smerig woord
Dat telkens weer de discipline stoort,
Het sentiment moet overboord:
Een kaerel met een hart zooals het hoort
Verlangt alleen naar moord.
Hìj kent een vreugde die slechts opengaat
Voor menschen van een koninklijken staat
Voor helden van achttien karaat,
Als hij, natuurlijk troepsgewijze op straat,
Een jood te pletter slaat.
Wie fluistert daar iets van rechtvaardigheid,
Van medelijden met een mensch die lijdt?
Dat is niet meer van dezen tijd:
De bekkensnijder die het beste snijdt
Wint nu voor God het pleit.
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Een lichte droom van 't leven op zijn best,
Een geur van schoonheid, is wat òns nog rest
Op de aarde door 't gezag verpest;
Maar wodanstelgen in een leeren vest
Besnuiven liever mest.
Zou het niet beter zijn om weg te gaan
Uit dit krankzinnig en gemeen bestaan
Om ergens in een oceaan
Een land te zoeken zonder leuze of vaan
En zonder cesarswaan?
Het is nog beter om te blijven, hier
Te midden van het dronkemansgetier
Tòt het apocalyptisch dier
In 't lauwe braaksel stikt van bloed en bier...
Maar dàn ook: géén kwartier!
De dood die orde schept stelt paal en perk
Oók aan uw haat, uw roes, uw lederwerk,
Want hij alleen is werklijk sterk.
Geen naam of voornaam komt er op uw zerk,
Een nummer en een zinloos merk.

J. GRESHOFF
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Written in Dejection
Parijs, 18 September.
Dat de Engelse poëten altans niet het monopolie hebben van dit soort ontboezeming,
deze bladzijden mogen het getuigen, al worden zij slechts veroorzaakt door lektuur.
Er is een lektuur die tegelijk aanvurend werkt en een groot gevoel van beklemming
achterlaat. Al deze dagen heb ik mij in mijn vrije uren met Nietzsche beziggehouden,
die ik mij nu voorneem systematies en in zijn geheel te bestudeeren, ondanks de
moeilikheden van het Duits. Als iemand voor mij de waarde Multatuli vervangen
kan, en in het betere, dan deze. Hij heeft, afgescheiden nog van een hogere kultuur,
die bij Multatuli door andere gaven kon worden goedgemaakt, inderdaad niets van
diens ietwat goedkope welsprekendheid, van het element waardoor hij er inderdaad
in slaagde direkt ‘gelezen te worden’; niets ook van het publieke en teatrale
martelaarschap dat Marsman de man verwijt die Douwes Dekker heette en zich
‘Multatuli’ noemde. Men is geneigd zulke bizonderheden als vanzelfsprekend te
aanvaarden, terwijl zij inderdaad onthullend zijn. Maar er is in het drama van
Nietzsche - het zuiver menselike, psychologiese, dat van het geniale individu
tegenover de schare - iets veel meer beklemmends nog: de volstrekte eenzaamheid.
Wat bij Multatuli de armoede was, wordt hier als tragies element vervangen door
iets in wezen nobelers: de fataliteit waarmee de uitzonderingsmens die te hoog stijgt,
zijn eigen wezen te ver volgt, ook door zijn beste vrienden verlaten wordt.
Ik ken geen groter voorbeeld dan dat van Nietzsche, wat de ‘wil tot moed’ betreft;
hier is de zuiverste, edelste, moedigste mens wiens biografie een ander tot voorbeeld
zijn kan. Wat doen de ‘waarheden’ en de ‘vondsten’ ertoe, vergeleken hiermee? Wagner, met al zijn onmiskenbare grote gaven, Wagner aan wie hij zoniet het grootste
deel van zijn vorming, dan toch zeker de sterkste voeding van zijn kunstenaarschap
dankt, is vergeleken bij
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hem een cabotin. Dat dit zo is, dat dit te bewijzen valt, voor zover iets in dit domein
bewezen kan worden, hoeft natuurlik geen beletsel te zijn voor lateren om opnieuw
de zaken verkeerd voor te stellen - reden ook waarom Multatuli in ons land komen
kon, het hele volk dooreenschudden zoals niemand voor of na hem het vermocht te
doen, om na zijn dood toch behandeld te worden als de maar halfgelukte wegbereider
voor een groep kunstenaars die zich onledig zouden houden met het volmaakte
‘beelden’ van zonsondergangen, van het zaai- en ploeg-gebeuren, de ontelbare
wonderen die een tafellaken oplevert, enz.
André Suarès heeft weleer in zijn wat overvolle stijl de ontboezeming besloten
dat Nietzsche een groot man was voor jongelieden of iets in die geest - om later zijn
exkuses te maken, wat menig ander hem niet nazeggen kan. Het element dat ‘voor
jongelieden’ heet, lijkt mij hier het beslissende: het is zo gemakkelik te zeggen dat
het door een soort kinderlikheid of naïefheid gesteund wordt, het heeft zeker de wil
tot verzetten of omverwerpen, dat met een karakter van jeugd verbonden blijft, het
valt af met de kontemplatieve wijsheid van de ouderdom. Maar men moet al bizonder
overtuigd zijn van de superioriteit van de ontgoocheling, de moedeloosheid, de
wijsheid in de stoel en vanop een afstand, om er met geringschatting over te spreken;
men moet vooral het gevoel hebben dat men, voor men aan deze geringschatting toe
kwam, er bloedig voor heeft betaald.... Het wordt anders al even gemakkelik voor
de ‘jongelieden’ in kwestie om te antwoorden met evenveel verachting,
schouderophalen en glimlachjes, als door de rijpe geesten verstrekt wordt in deze
gevallen van kritiese kontemplatie.
Het leven van Nietzsche door Daniel Halévy dat ik in één trek las, een middelmatig
werk maar welwillend en bewonderend, bevatte genoeg feiten uit het leven zelf,
citaten van brieven enz., om mij een gevoel van beklemming te geven dat dagen
geduurd heeft. Ik herinner mij niet zo lijflik aangegrepen te zijn door een boek sinds
het derde deel van Couperus' Kleine Zielen, dat mij meer dan iedere
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Dostojevsky ontzenuwde, door persoonlike bijkomstigheden natuurlik. Het drama
en de persoonlikheid van Nietzsche vormen samen een sfeer die voor mij de wereld
verstikkend maakt: zoveel gevoel en zoveel moed tegelijk aan de ene kant, een zo
fatale superioriteit - daartegenover, de wijsheid van de gezetenen (les assis), de
lafheid, de botheid van de velen, het onbegrip van de weinigen die tegenover de
vriend vol goede wil bleven en daarmee uit. Er is niets zo afschuweliks dan deze
dubbele strijd, tegen alle materiële en morele belemmeringen en om steeds hogere
waarden; wanneer men hier al te doen heeft met het type van den eersterangsmensch,
zoals Ter Braak mij schreef, en een eersterangsmens wordt fatalerwijs met
eersterangsmiddelen geboren, dan toch ken ik geen ander voorbeeld waarbij zozeer
opvalt hoe het ‘steeds hogere’ met de uiterste wilskracht wordt veroverd. Dit is het
Germaanse dus, dat hem van mijn Franse grote mannen onderscheidt: bij Stendhal,
bij Diderot heeft men de indruk van een natuurlike verrijking, als vanzelfsprekend
en met levenslust opgedaan; hier tot het uiterste, met een steeds groter lijkende
nederlaag voor ogen, de trouw aan zichzelf, aan de eigen waarheid, onverzettelik
ondanks alle innerlike schade, superieur in de volstrekte zin van het woord.
Het kontrast met Erwin Rohde is misschien het pijnlikste dat mij uit de biografie
is bijgebleven. Als Nietzsche op zijn 24e jaar tot professor benoemd wordt, gelooft
Rohde met de hoogleraar Ritschl zonder twijfel dat hij ‘een genie’ is. Men neemt
anders liever geen genieën in het vak, maar deze uitzondering bevestigt de regel; een
filologies genie bovendien is iets aparts. Als Nietzsche 4 jaar later Die Geburt der
Tragödie schrijft, waarin hij onder invloed van Wagner de kunstenaar in hem over
de geleerde laat zegevieren, is Rohde nog jong genoeg om hem verwoed bij te vallen;
hij schrijft de polemiek tegen Wilamowitz-Möllendorf, waarvoor Nietzsche zich te
trots voelt; hij behoort tot degenen die, wanneer Nietzsche toch ‘wetenschappelik
dood’ heet, hem verzekeren dat zijn stem voor hen - zijn vrienden - een unieke en
onverge-
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lijkelike is. Het enthousiasme blijft duren door al de Unzeitgemässe Betrachtungen;
anders gezegd, zolang Nietzsche zelf het stadium van de oorspronkelike geest maar
toegewijde discipel niet voorbij is. Bij Menschliches all-zumenschliches komt het
keerpunt: deze opstandige, losse aforismen, zo weinig ‘professoraal’ niet alleen,
maar zo weinig tot boek omgesmeed, behagen vriend Rohde niet meer, die zelf
ongetwijfeld in de professorale lijn is geevolueerd. Sindsdien ontvangt hij ieder werk
van Nietzsche, ieder getuigenis van diens stijgende grootheid, met verveling, zoniet
met weerzin. Het wordt hem steeds duideliker ook dat hij te doen heeft met de
elukubraties van een vriend buiten het vak. Na Zarathustra, als het genie van de
schrijver zó volstrekt is dat hij geen uitgevers meer vindt en zijn uitgaven zelf moet
bekostigen, leest Rohde hem wellicht niet meer; hij antwoordt tenminste niet meer
op de boeken die hem gezonden worden. Als Nietzsche 43 jaar is en reeds werkt aan
Der Wille zur Macht, wordt Rohde tot professor in Leipzig benoemd: men denke
eens, tot hoogleraar aan de Universiteit te Leipzig! de konsekratie van iemand dus
met een volstrekt eigen wijsheid, een eigen levensbeschouwing, die hem het boek
Psyche deed schrijven over de Seelenkult und Unsterblichkeits-glaube der Griechen,
iemand met een eigen wetenschappelike waarde en waardigheid. Zij zien elkaar dan
na jaren terug; Rohde is gehinderd dat hij juist in deze blijde uren wordt opgezocht
door zijn mislukte vakgenoot, Nietzsche wil Rohde horen spreken, zit geheel onbekend
tussen zijn studenten en vertrekt haastig, onder de benauwenis van de atmosfeer.
Niet lang daarna komt de definitieve breuk, waarbij Nietzsche woorden aan Rohde
verspilt (een ‘verwijder je niet te ver van mij’ vol verwijt maar ook vol weemoed)
die de ander alleen getroffen moeten hebben als het duidelike symptoom van een
reeds lang vermoede onwijsheid. Maar wat de medici over het proces van Nietzsche's
hersenziekte ook te berde kunnen brengen, in deze tijd schreef hij de hoogste
getuigenissen van zijn ‘ziel en hoofd’.
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Het is omdat hij zo volkomen oprecht is, dat het type Rohde zo'n ontmoedigend
schouwspel oplevert: dat van de verachtelike wijsheid en het gearriveerde bestaan,
de bezadigde, voorzichtige, o zo nauwgezette en, hoe noemt men het?
verantwoordelike huis-tuin-en-keuken-superioriteit. Vanuit zijn verheven stoel had
hij wezenlik niets meer van doen met de rariteiten van de mislukte professor die,
ziekelik, verkleumd en toch ontembaar, zwierf tussen Nizza, Genua en het Engadin.
Met zijn altijd royale bewondering voor wie hem lief was, had Nietzsche hem in hun
jeugd bedankt voor zijn strijdschrift ‘in Lessingiaanse stijl’; sindsdien had hij zeker
andere komplimenten geoogst, en terecht, en volkomen verdiend - had men hem
anders geroepen tot het hoogleraarschap in Leipzig? Erwin Rohde, professor en
professor-in-spe, vertegenwoordigt het type van de Hollandse bezonkenheid ook, de
Hollandse adel des geestes, een vorm van voorzichtigheid verwant aan lafheid, maar
dan een lafheid met een ernstig, niet met een geschrokken gezicht, met een gezicht
zelfs dat ernstig niet schrikken wil, daarbij toch wat kamerbleek ook, en kortom, iets
dat in platitude alleen te overtreffen valt door een Hollandse kwakzalverij, die echter
veel minder voorkomt, als men billik moet blijven. Een Bolland blijft bij ons
zeldzaam, een Rohde vindt men zonder moeite altijd, en met grote overvloedigheid
zodra een werkelik groot man opduikt: de lijdensweg van Multatuli was ermee
bezaaid. Ook de verdwazing van Potgieter, die Huet om eindelik een goed Indies
boek vroeg, toen de Havelaar allang bestond, die dit boek stelselmatig doodzweeg
en zo'n schrik had van de ‘politiek’ erin, heerste in alle oprechtheid en alle eerlikheid.
19 September.
Iemand die mij gisteren De Stem stuurde, met een groot artikel erin van de heer
Tielrooy over Malraux, wierp met psychologiese juistheid olie in het vuur dat door
Halévy's boekje een paar dagen reeds smeulend gehouden werd. De heer Tielrooy
komt in aanmerking voor een ver-
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gelijking met Erwin Rohde, en of Malraux al of niet van het soort Nietzsche is, blijft
een andere vraag: de vergelijkingen tussen mensen buiten de leraarshiërarchie zijn
altijd onzuiver, terwijl men daarbinnen onmiddellik alle steun vindt. De heer Tielrooy
is, meen ik, een leraar, alles welbeschouwd een fijnzinnig pedagoog, een beetje
voorzichtiger en vooral met minder orgaan behebt dan de heer Coster, maar tenslotte
toch wel 90% Costeriaan; kortom, volkomen op zijn plaats waar zijn artikel een
nummer van De Stem opent. Erwin Rohde was een professor, en in Leipzig nog wel.
Men moet enigszins rekening houden met dit verschil, ook als men geneigd is de
wijze Tielrooy naast de wijze Rohde te brengen, zoveel als maar enigszins mogelik
blijkt.
De heer Tielrooy dan, die als specialist voor Franse letteren Malraux natuurlik
sinds lang kent, acht het ogenblik gekomen om zijn bezonken ‘neen’ te laten klinken,
nu Malraux zo algemeen en ook bij ons voor ‘geniaal’ wordt aangezien - werd het
woord op Mauriac of zelfs maar Radiguet toegepast, hij had zijn tegenwoord
waarschijnlik zonder moeite weggeslikt. Dat ook dit tegenwoord in De Stem klonk
(het blad toch dat bij monde van de heer Coster zelf de Uebermensch Ssáwinkow
verheerlikte met een begripsverwarring waarvoor de heer Tielrooy inderdaad niet
verantwoordelik kan worden gesteld) lijkt mij wederom volkomen juist. In het Critisch
Bulletin, het sleepbootje verderop, is nog altijd plaats voor een lofzang op de ‘grote’
romans van Theun de Vries.
De heer Tielrooy heeft een ijverig betoog opgesteld, zo zuiver in de Hollandse
traditie hierboven door mij bedoeld, dat het jammer zou zijn als ik het nog ooit vergat.
Ik leg het hier dus in doorsneê vast; het is niet onmogelik dat Malraux zelf er zijn
lering mee doet, en ik zou het als mijn taak kunnen opvatten om het Hollandse
intellekt in het buitenland te helpen verspreiden, nu ik toch hier ben.
Alzo: punt 1. Toen Malraux zijn eerste boek La Tentation d'Occident schreef, dat
de heer Tielrooy terecht soms eenigszins duister noemt, heeft de heer Tielrooy de
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algemeene waardeering voor dit essay nog kunnen delen: Ik voor mij had de
gelegenheid de voortreffelijke, vloeiende en rijke taal te prijzen, al moest ik tevens
op nabootsing van groote voorgangers, met name Barrès, de aandacht vestigen. Dat van die voorgangers is zeker waar, altans van de ene met name genoemde Barrès
altijd, en geen heeft dit beter kunnen zien dan juist de heer Tielrooy, van wie ik ruim
tien jaar geleden een boekje over juist deze Barrès las, even middelmatig maar
welwillend en bewonderend als dat over Nietzsche van Halévy, maar waarvan ik
toen met eerbied kennis nam. Het wordt tijd dat Malraux zijn eerste boek herschrijft;
dat hij er, evenals Montherlant met zijn Relève du Matin, een herziene, definitieve,
ont-Barrèste druk van bezorgt. Ik voor mij zou er dan meer waardering voor hebben
dan de heer Tielrooy met zoveel trots belijdt.
Punt 2. In Les Conquérants vindt de heer Tielrooy dan kennelik tot zijn
ongenoegen: Een taal die merkwaardigerwijze plotseling minder vloeiend, zelfs
brokkelig was geworden. Ik spreek dit ‘brokkelig’ pertinent tegen, maar in ‘minder
vloeiend’ zit het hem, minder-vloeiend-à-la-Barrès, wel te verstaan - precies zoals
Rohde de aforismen van Menschliches... minder vloeiend vond, te hard treffend, te
weinig ‘boek’, na zijn bewondering voor Die Geburt. De smaak van de man op de
stoel, van de lettre die van een tekst bovenal smullen wil, waarvoor in de eerste plaats
het gemak nodig is, kenmerkt zich.
Punt 3. Na zich niettemin met een gematigde waardering over Les Conquérants
en La Voie Royale te hebben uitgelaten, laat de heer Tielrooy dit dreigende woord
vallen, dat hij geheel los zet: Maar nu is de toestand geheel anders geworden. - Wie
zich ongerust maakt, hoort echter na hervatte ademhaling: Niet dat ‘La Condition
Humaine’ geen werk van hoogen rang zou zijn. Volgen enige komplimenten, waaruit
ik onthoud dat de heer Tielrooy toevallig getuigen kan dat de sfeer van Sjanghaï heel
goed werd getroffen. En enfin, hij kan met zijn bewondering voor het boek een heel
eind mee, maar zóó hooggespan-
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nen - of overspannen als anderen het bewonderen, daartoe komt het bij hem niet. Zó
hooggespannen bijv. als bij Valéry's L'Idée fixe ou Deux Hommes à la Mer, waarvan
de titel alleen hem al smullen deed, blijkbaar helemaal niet. Zijn waarom is de triomf
der voorzichtigheid: De schrijver die vroeger onderwerpen van betrekkelijk belang
had gekozen, heeft zijn eerzucht ditmaal tot het allerhoogste laten stijgen: daarin
ligt het groote verschil. - Dat hij hier ‘eerzucht’ zegt inplaats van iets anders, dat bij
schrijvers toch nog wel voorkomt, ‘behoefte’, ‘drang’ of iets dergelijks, is alweer
kenmerkend. Hij is ‘onvermijdelik’ gekomen tot de conclusie dat het onderwerp van
Malraux dezen keer... alles omvat. Eenvoudig maar alles, en dus ook voor hem wat
veel; en dat na toch zo genoten te hebben van die Deux Hommes à la Mer die weinig
minder behandelden dan alles en nog wat. De specifiek-Hollandse wijsheid vervolgt:
- Een prachtig streven, om den aard en den zin van àlles te bepalen! - een streven
dat echter slechts dan aanspraak heeft op onze volle waardeering, wanneer het
gegeven antwoord volkomen wel overwogen, veelzijdig, diepgaande en waardig
genoemd mag worden.
Het is klassiek tot in ieder woord en ik weet niet wat ik meer bewonderen moet:
onze volle waardeering of de vier kwaliteiten die op dit ritme met simpelheid verplicht
worden gesteld. Het is wel duidelik dat Multatuli en Nietzsche aan het zware examen
evenmin als Malraux zouden hebben voldaan, altans bij hun leven niet; wat de heer
Tielrooy van Dostojevsky denkt, lijkt mij hierna ook alleen te overwegen binnen het
kader van De Stem.
Punt 4. Waarom Malraux zo weinig waardig aan zijn eigen eerzucht en het examen
van de heer Tielrooy heeft voldaan, wordt de lezer - na allerlei waarderende woorden
- dan nader uitgelegd. Wij laten de waarderende woorden maar weer voor wat zij
zijn, geboeid door die immers toch finale onwaardigheid. De heer Tielrooy dan,
wiens klassieke vorming hem nu steunen komt, heeft iets tegen al de moorden in dit
revolutieverhaal. Hij kan niet nalaten te bedenken dat de Fransche klassieken moorden
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en duels achter de coulissen lieten gebeuren - en dat Shakespeare het weer heel
anders deed, blijft een ander geval. De bloederige boeken van tegenwoordig zouden
een oneindig meer duurzamen indruk maken als zij, meent de heer Tielrooy, al het
bloedgedoe naar het voorbeeld van de Franse klassieke tragedie achter de coulissen
hielden en als het daarvóór alleen maar in gedragen taal werd verhaald. Zoals het
er nu mee staat vindt hij dat er - revolutie of niet - te veel ‘gefusilleerd’ wordt, te
veel met bommen gegooid, dat iedereen zijn revolver te veel klaar heeft, en kortom,
dat dit alles lijkt op: het Leven! (volgens Nick Carter tenminste). En bijgevolg: Ik
voor mij moet bekennen dat ik bij dat alles niet griezel, maar me een beetje verveel.
Misschien zal men mij mateloos gematigd vinden, maar ik heb voor al dat ‘ergs’ niet
anders over dan een glimlach of een geeuw, zooals ik ook glimlach bij het manhaftig
noemen van sexueele intimiteiten, dat men hier en daar aantreft. Hetgeen alles bewijst
dat de heer Tielrooy niet alleen een gezegende (meer nog dan een mateloze) rustigheid
bezit, maar ook in een gezegend rustig land zit. Men durft hem hierna het boek van
Edwin Erich Dwinger, Zwischen Weiss und Rot, niet goed meer aanbevelen, zelfs
niet ter kompletering van zijn niet-klassieke kultuur, uit vrees hem een onherstelbare
lach-en-geeuw-tic te bezorgen.
Over het noemen van de sexualiteiten is hij ondanks zijn verveling echter niet zo
gauw uitgepraat; hij toont een merkwaardige behoefte zich hier verder te exkuseren:
- O, het zal niemand kwaad doen, het ergert mij ook in het minst niet; ik vraag alleen:
waartoe? Deze durf is goedkoop. - Het is wonderlik dat al dat ‘manhaftig’ noemen,
voor zijn gevoel, dat een ander misschien niet eens opgemerkt had omdat het voor
hem inderdaad gewoon was, toch blijkbaar zo ‘goedkoop’ genoemd moest worden
en zo uitvoerig bepraat, alsof de heer Tielrooy, zelf volstrekt niet geërgerd, o neen!
en nog veel minder overtuigd dat het iemand ‘kwaad zou doen’, zich niettemin
bezorgd maakte voor het een of andere tere gemoed waarvoor ook
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de roman van de portefeuille vooraf moet worden geïnsspekteerd. Kortom, de heer
Tielrooy vindt niet alleen al die revolvers en bommen in een revolutie misplaatst,
altans in een boek over de revolutie, maar heeft liever ook dat de sexuele intimiteiten
achter de coulissen worden gehouden, als lang voor de beroemde Emile Zola, en dat
hier ook vóór de coulissen - misschien zelfs niet in gedragen taal? - maar niet over
wordt gepraat. Als in het eerste geval een behandeling à la Corneille en niet à la Nick
Carter de zaak nog redden kan, historietjes over sexuele intimiteiten zijn altijd
‘goedkoop’. Ik hoop dat ik de les goed verstaan heb, en een lichtflits schiet mij door
het hoofd.
In hetzelfde nummer van De Stem, achterin, houdt Anthonie Donker een schuchtere
panegyriek op het laatste ‘grote’ boek van Theun de Vries. Het onderwerp daarvan
lijkt mij ook bij navertelling nogal stout: niets minder dan een aanklacht tegen de
jezuïeten die ergens in Spanje een universeel genie hebben vermoord. Donker zegt
dat deze soort romans veel belangrijker zijn dan bijv. die van Ter Braak, die in een
armelijk ervaringskringetje om eigen spil heendraait, zoals zonder twijfel De Vries
en Donker zelf ook hadden kunnen doen. En toch, ondanks de ‘brede poging’ van
De Vries, waarvoor Donker geen lof genoeg hebben kan, lezen wij verderop van een
zwakheid, die dit boek ondermijnt (werkelik een nogal sterke term), en wel: het maakt
den indruk meer op distantie gezien en doordacht dan van vlakbij doorleefd te zijn.
Volgt, steeds doorspekt van loftermen, een heel pak bezwaren van gelijke aard.
Vreemdsoortig lijkt het allerminst en het was in vier woorden te zeggen: ‘Geen Spanje
uit Sneek’. Maar het inzicht van de heer Tielrooy brengt hier misschien uitkomst:
als zich een koöperatie voltrok tussen zijn middel tegen de bloederigheden van
tegenwoordig en de brede pogingen waartoe de eerzucht van Theun de Vries hem
drijft? Zou het niet een volmaakte nieuwe poging kunnen opleveren, met exotiese
décors en bloederigheid achter de coulissen en op de voorgrond alleen maar verhalen
daar-

Forum. Jaargang 2

807
over in gedragen taal? Ik geloof dat Theun de Vries meer dan ieder ander het
proefwerk cum laude zou volbrengen; diens stijl immers is volgens Anthonie Donker:
gaaf en glanzend, naar mijn smaak zelfs te gaaf en te glanzend, maar weet wat de
smaak van de heer Tielrooy ervan zeggen zou? Ik voorspel veel goeds en in ieder
geval veel waardigheid. Bezetener, verbetener, moest het boek bij dit gegeven zijn,
meent Donker, maar dat nu juist zou volgens de klassieke methode volkomen onnodig
geworden zijn. Als het Hollandse intellekt in Frankrijk nut kan stichten, de Franse
klassiekheid kan in ruil wat doen voor de Hollandse brede romanpogingen misschien.
Punt 5. De heer Tielrooy vindt ergens, fijnzinnig als hij is, een misstap van Malraux,
zo'n kleine vergissing wellicht, die toch ‘symptomaties’ is: men heeft als kritikus nu
eenmaal lynx-ogen of niet. Deze ‘vergissing’ dan, die door de heer Tielrooy in eigen
woorden wordt naverteld, zou zijn dat Malraux ergens beweert dat de vrouw haar
waardigheid vindt in de liefde, de man in reizen, en de heer Tielrooy vraagt dan ook
met beschuldigende superioriteit: Herkent men den jongeling die zich verhoovaardigt
omdat hij heelemaal naar China is geweest?... De passage in kwestie komt voor op
blz. 137 van het boek, in een van die scènes vol sexuele intimiteiten, tussen de
financier Ferral en zijn vriendin, de grande couturière Valérie, twee personages die
allerminst kunnen gelden als representatief voor de meningen van Malraux. Er staat
letterlik: Il sentait en elle un orgueil semblable au sien. ‘Les hommes ont des voyages,
les femmes ont des amants’, avait-elle dit la veille. Bij deze steekproef altans bleek
de doordringende psychologie van de heer Tielrooy niet veel anders dan de onnozele
opmerking van iemand die werkelik niet lezen kan, wat men toch op zijn minst
verwachten mocht van een fijnzinnig pedagoog.
Punt 6... Neen, geen punt 6! Ik heb er, eerlik gezegd, tot ver over de geeuw en de
glimlach genoeg van. De geeuw heeft zich altans bij mij al schrijvend nog meerdere
malen aangekondigd dan toen ik las in het gewauwel
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van de Deux Hommes à la Mer dat de heer Tielrooy zo smullen deed. Al die
‘studentikoze dapperheid’ die deze heer Tielrooy tenslotte bij Malraux heeft ontdekt,
en de rest, het doet mij denken aan het enormiteitje van Suarès over Nietzsche, het
wordt mij, met een term waarover ik nog steeds een nadere uitleg van de
Balkanreiziger Den Doolaard verwacht, te eties kwijlerig alweer; de glimlach gaat
over in een haut-le-corps. Ik ben nu volkomen rijp om aan te nemen dat de heer
Tielrooy altans van alle studentikoze dapperheid - en zelfs van alle dapperheid tout
court - volkomen vrij is; ik kan op mijn beurt ‘toevallig getuigen’ dat hij nog véél
verder dan China, dat hij helemaal in ons Nederlands-Indië geweest is; en dat hij
daar leraar is geweest of iets aanverwants, maar zeker volstrekt niets gedaan heeft
aan revolutionaire dingen, zelfs zonder bommen en revolvers, dat hij ook daar
waarschijnlik nooit anders deed dan zijn eigen mengeling van Hollandse wijsheid
en Franse kultuur verspreiden. Deze zin over Gisors zou mij daarvoor al een garantie
zijn: Als men professor in de sociologie is, schijnt het, met het oog op het doel, toch
raadzamer zich aan sociologie dan aan opium te bedwelmen.
De heer Tielrooy heeft zich verplicht gezien Malraux' levensopvatting als
ontoereikend en niet geheel waardig te qualificeeren - na dit superieur gericht hoop
ik voor ons land op spoedig een dik boek, waarin de volwaardige levenswijsheid à
la Tielrooy geheel tot haar recht komt. Het volgende boek van Theun de Vries zou
er slechts een fraai ontloken bloem van kunnen zijn, de wortels en de verdere plant
zullen misschien uit de heer Tielrooy zelf moeten komen, die altans de zwakheden
van Malraux' personages heeft begrepen en daaraan toevoegt: De sterken - en zij juist
zijn het die hun eenzaamheid en beperktheid diep gevoelen - zoeken van nature naar
andere middelen om boven zichzelven uit te komen. Moge de heer Tielrooy spoedig
het bewijs leveren dat hij tot deze sterken behoort, die ongetwijfeld geen last hebben
van het Braunbuch zelfs of van de huidige Nick Carter-
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sfeer in Duitsland; moge hij vooral boven zichzelf uitkomen op een andere manier
dan ‘l'homme à la tête d' épingle’ van Camy, konkurrent van Cornelis Veth. Voor
de ontwikkeling van Malraux lijkt mij zijn getuigenis doorslaggevend, zijn vertederd
terugzien naar de gedeelde algemene waardering voor La Tentation d'Occident op
zichzelf al een bewijs voor de afgelegde weg. Er zal altijd een soort kritici bestaan
dat jammerklachten aanheft bij de ‘fouten’ van een werk van de eerste rang, na allerlei
bijprodukten met bloemen te hebben bestrooid.
20 September.
Tot afwisseling van Nietzsche begin ik aan Die Geächteten van Ernst von Salomon,
een werk dat mij beter lijkt dan Die Stadt.
E. DU PERRON
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Als tante Aagje heeft nagedacht
Je moet je niet te donker naar mij neigen:
voor donkre dingen ben ik veel te oud ik vind het aardig als je een beetje van mij houdt
en lustig kwinkeleert door d'open voorjaarstwijgen wij kunnen toch geen kinderen meer krijgen je wist het niet? - och kom, het laat je koud mijn haren worden wit: ik blijf maar ongetrouwd
en God zal mij wel aan zijn maagdenketen rijgen.

ALBERT C.A. VOORTMAN
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Cherchez la Femme
Den halven nacht al lig ik te luisteren naar het ruischen van het water langs het schip.
Ik voel dat het weinig vaart maakt, de hangmat omknelt mij als een nauwsluitend
dwangbuis, het scheepshol is bedompt, ik blijf klaarwakker.
Mijn gedachten kwellen mij als muskieten die telkens verjaagd telkens op dezelfde
plek huid neerstrijken. En mijn gedachten keeren telkens bij hetzelfde terug.
Ik laat mij behoedzaam neerglijden en ga op mijn kist zitten. Wat te doen?
Een lompe lantaren staat in een hoek, de hangmatten die onder de balken hangen,
slingeren als groote vleermuizen heen en weer, de schaduwen op den vloer worden
langer en korter, soms ligt er een zwart floers over, soms een grillig, grof, voortdurend
verrafelend netwerk, of groote onzichtbare spinnen daar hun webben weven en weer
uit elkaar halen. Op en neer, af en aan, op en neer.
Ik houd het niet uit hier beneden. Tegen de boegspriet is nog een hoek waar men,
gehurkt, niet al te ongemakkelijk zit. Op dek en in het tuig is het geheel duister. Voor
onze veiligheid varen we met gedoofde lichten. Nu en dan schemeren de zeilen even
wit in den nacht, soms is er licht en men weet niet waar het vandaan komt.
Laat mij nog eens denken hoe alles is gegaan.
Sinds vijf dagen is de Boudeuse, van korvet van Zijne Allerchristelijkste Majesteit
Lodewijk XV, een gewone zeeschuimer geworden. De kapitein, een van de
onberispelijkste officieren van de vloot, een van de fanatiekste ‘rooden’ 1) was zelf
het hoofd van den opstand tegen het gezag.
Het eskader van admiraal Dugauy, waarvan de korvet deel uitmaakte,
manoeuvreerde ter hoogte van Teneriffe.

1) In de 18e-eeuwsche Fransche marine waren de ‘roode’ officieren de adellijken die uit de
Gardes Marines, een soort kweekschool, waren voortgekomen, en die met verachting op
allen die op andere wijze hun rang verkregen neerzagen, al waren ook dezen van adel.
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Bij een wending scheerde de korvet vlak langs de Licorne, een fregat waarover de
Markies de Racan bevel voerde. Deze stond bij de verschansing en riep Godouin
eenige spottende woorden toe.
Ik kon ze niet verstaan. Maar Godouin verbleekte, gaf de stuurboordbatterij bevel
de volle laag te geven. Hoewel Godouin altijd blindelings werd gehoorzaamd, ging
niet meer dan de helft van de stukken af. Zij waren te hoog gericht, wij hielden van
de Licorne af, er vielen geen dooden, maar het tuig werd ontredderd geschoten.
Godouin zelf schoot zijn pistool af op de Racan, en deze viel: gewond of gedood?
Wij waren meteen voorbij. Dit alles gebeurde binnen een minuut; niemand begreep
er iets van, de officieren dachten dat Godouin plotseling gek geworden was.
De Boudeuse was verreweg de snelste zeiler van het eskader. Het schip bleef
dezelfde vaart loopen, niemand had het besef iets te vragen of te bevelen. Spoedig
waren wij buiten de linie. Ook op de overige schepen begreep men eerst niets.
Waarschijnlijk dacht men dat de kruitkamer van de Licorne was gesprongen. Aan
den eenigen overgebleven mast van de Licorne begon men vlaggeseinen te geven.
Maar wij waren bijna uit zicht en buiten schot.
Godouin stond nog altijd op de kampanje wezenloos over het water te staren. De
officieren gingen toen om hem heen staan en verlangden een verklaring. Hij leefde
plotseling op en noodigde allen met zich in de kajuit.
‘Ik had een persoonlijke veete met de Racan. Hij riep mij onder 't voorbijvaren
een beleediging toe en bovendien een tijding die mij geheel mijn bezinning deed
verliezen. Ik heb mij buiten de wet gesteld. Mij rest niets anders dan gentilhomme
de fortune te worden. Wie met mij gaan wil, is welkom; wie terug wil keeren kan de
sloep nemen, de vloot is nog nabij genoeg.’
Hij liet ons in de kajuit alleen om te beraadslagen. Er was maar een die voorstelde
den kapitein gevangen te nemen en hem aan het vlootgerecht uit te leveren. Ik
verzwijg zijn naam. De meesten wilden natuurlijk terugkee-
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ren. Alleen Fourmentin, Trouin en ik besloten met Godouin mee te gaan.
Wij deelden hem de besluiten mede. Onderwijl had Godouin een verklaring
opgesteld en gelastte mij die aan de bemanning voor te lezen. Deze stond al om den
grooten mast geschaard. Hier was de aanhang grooter. Voor de keuze tusschen de
lelievlag en een andere gesteld, kozen velen de laatste. De ontevredenheid op de
vloot was groot, vooral sinds de nieuwe minister van marine, die nooit een schip had
gezien maar wel de zwakke zijden van madame Dubarry, het wijnrantsoen had
verminderd en het vleesch had afgeschaft en door wormstekige boonen vervangen.
Ook waren zij er ellendig aan toe met hun slaapplaatsen. De officieren legden zich
meer en meer toe op het overbrengen van koopwaren, om hun tractement aan te
vullen waarvan zij hun speelschulden en maîtresses onmogelijk konden betalen,
gebruikten alle ruimte voor stapelplaatsen, ook de logiezen; het volk moest maar
zien waar zijn hangmatten op te hangen, of slapen op hun kisten of in de kanonnen,
wat wel een rustige maar harde en tochtige slaapplaats is.
Ongeveer een vierde deel van de bemanning zette zijn ontevredenheid om in
muiterij. De anderen zetten de sloepen uit, haalden hun kisten boven, lieten ze neer
in de booten en roeiden weg met de officieren, de vloot weer tegemoet die weer in
zicht gekomen was. Wij hadden amper koppen genoeg over om de masten te
bemannen, maar het ging; spoedig liep de Boudeuse allen weer vooruit en de
vervolging werd opgegeven. Wij stonden zelf aan 't stuur, Trouin, Fourmentin en ik.
Godouin was in zijn hut gegaan, kwam de eerste dagen niet meer te voorschijn,
zoodat wij wel op eigen gezag moesten handelen en 't schip zoo snel mogelijk voor
de passaat weg lieten loopen. Omdat wij geen man zouden kunnen missen, deden
wij alles om het uitbreken van scheurbuik te voorkomen, lieten de slaapplaatsen, nu
ruim genoeg, elken dag luchten en deelden citroenen uit. Na twee dagen nam ik, in
overleg met de anderen, het op mij
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om van Godouin zijn plan de campagne te weten te komen of, indien hij er geen had,
wat ons niet onwaarschijnlijk leek, er een met hem te ontwerpen.
Toen ik zijn kajuit binnenkwam, borg hij haastig iets weg. Neen, hij was nog geen
vastberaden boekanier.
Ik raadde hem de Caraïbische zee aan: in de ondiepe wateren tusschen de
eilandzwermen had een snel, weinig diepgaand schip alle voordeden. Hij kon zich
ook aan den gouverneur van Havanna aanbieden om de zeeroovers te verdelgen, als
hij geen zin had voluit zeeroover te worden. Maar dit scheen hem niet te bekoren.
Hij bleef zitten met het hoofd in de handen, antwoordde nauwelijks. Toen gooide
ik het over een anderen boeg. Wij konden ontsnappen naar de Stille Zuidzee, een
eiland opzoeken waar men goed kon leven, in rust en weelde. Had een landhaai en
encyclopedist als Bougainville ook niet een eiland ontdekt, dat hij met het volste
recht Nouvelle Cythère had genoemd? Ik haalde een passage aan uit dat reisverhaal
en raakte in vuur, maar opeens sprong Godouin op en kreet:
‘Ik wil niet. Ik geloof niet in die Zuidzee-idylles en paradijzen. De jacht op
koopvaarders vind ik weerzinwekkend. Wij zullen omkeeren, ik zal mijn straf maar
ondergaan.’
‘En wij dan die vrijwillig ons buiten de wet hebben gesteld, om uwentwil, zonder
te vragen waarom, is het niet laf tegenover ons te verzaken?’
‘Zet mij dan af in een boot zoodra wij weer een Fransch oorlogschip tegenkomen.’
‘Is dan wat de Racan u toeriep zoo verschrikkelijk dat het u de lust tot een nieuw
leven beneemt?’
Hij gaf geen antwoord meer, en ik liet hem alleen.
Ik was wel besloten geen Fransch oorlogschip tegen te komen, en koers te zetten
naar de Stille Zuidzee. Eenmaal daar zou hij misschien genezen, de wond zou zich
sluiten, en als allen zoo voorzichtig waren het litteeken niet aan te raken (het is
moeilijk als men niet eens weet waar het zit) dan zou hij misschien wel weer de
aanvoerder worden.
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Ik deelde den anderen mee dat Godouin ziek was en naar de Stille Zuidzee gaan
wilde om daar een eiland tot operatiebasis in te richten. Bijna allen waren ermee
ingenomen, alleen vier van de minderen gaven hun afkeur te kennen. Zij waren liever
naar de Antillen gegaan, gelovend dat men daar in vier jaar schatrijk werd. Ik liet
wijn uitdeelen op het voordek en het werd een vroolijke nacht.
Aan Trouin en Fourmentin vertelde ik voorzichtig hoe het met den armen Godouin
stond. De eerste was er voor, zich van hem te ontdoen; hij zou een gevaar voor ons
allen worden. Maar ik overreedde hem nog geduld te hebben. Ik vertelde hem hoe
rampzalig Godouin er aan toe moest zijn, in zijn vertwijfeling na zijn woedevlaag.
Wij besloten een week te wachten.
De koers werd veranderd; met al het voordeel van een krachtige passaat vloog de
Boudeuse naar het Zuiden. Wij kwamen weinig schepen tegen en liepen alles voorbij.
Deze regelmatige snelheid maakte ons rustig en opgewekt. Wij moesten allen hard
werken, sliepen weinig, maar hadden overvloedig voedsel. De geest op dit
weggesprongen vaartuig was beter dan op eenig Fransch oorlogschip.
Voorzichtig voor mij uittastend doe ik de ronde en zie een schijnsel uit de kajuit van
den kapitein komen.
Ik sluip nader, kan tusschen de gordijnen door naar binnen zien. Het is spionnage,
maar ik moet weten...
Hij zit voor zijn bureau en houdt iets in zijn handen. Het licht valt erop; ik zie het
evengoed als hij zelf, neen beter. Het is een klein ovaal portret.
Een schoon gelaat, weemoedige oogen, een fijne neus, een mond met sierlijk
ontloken lippen, maar een gemeene trek van wulpsche wreedheid; ja, ik zie het beter
dan Godouin zelf.
De schouders zijn fraai, meer kan ik niet in het oog krijgen. Want hij schijnt te
voelen dat nog een andere blik dan de zijne de geheime schat aanraakt. Hij staat met
een schok op en sluit het weg.
Ik duik weg van het venster in het donker en ga zoo
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snel mogelijk terug naar mijn schuilhoek bij den boegspriet. Ik weet nu wat Godouin
besluiteloos en wanhopend maakt. Weer zie ik het vrouwengelaat voor mij, maar nu
gevat tusschen de rose gordijnen van het venster. Zij ziet naar een kar die voorbij
rijdt, een plompe vierkante kar; daarop zit Godouin, de handen op zijn rug gebonden,
hij is onderweg naar de Place des Grèves.
Dan zie ik niet alleen haar gelaat, maar haar heele gestalte, zij is groot en slank,
wat haar gelaat wel vermoeden deed. Zij loopt even leunend op een betreste mouw
over een dek, het dek van een galei en ziet neer op de galeislaven die roeien met
ontbloot bovenlijf waarop de zweep-striemen nog bloedig zijn. En die galeislaven
zijn wij, de anderen.
De zon heeft onze hersens omgeroerd, de koude deed ons merg bevriezen, bij
sommigen steken de beenderen door de huid en zij beziet ons door haar face à main.
Rukt niemand zich los uit de ketens, om haar te worgen?
Wat moet ik doen, wat moet ik doen?
Het portret wegnemen? In gedachten ziet hij haar nog wreeder. Met hem spreken?
Hij zal mij zijn vertrouwen niet geven. Het zingenot op de eilanden zal hij afwijzen.
Een natuurvrouw, hoe weelderig haar lijf mag zijn, kan niet wedijveren met eene
wier blanke huid nooit door de zon werd bestraald, wier leden altijd schuilen in zijde
en kant, zoodat de onthulling het genot duizendvoud verhoogt.
Het wordt dag en de dag gaat voorbij, het is de laatste dag van de week, Trouin
herinnert mij eraan.
's Middags komt Godouin even te voorschijn en vraagt verstrooid wat over de
koers. Dan gaat hij weer naar binnen. Trouin ziet mij veelbeteekenend aan. Ik moet
met Godouin spreken.
's Avonds ga ik onverhoeds de kajuit binnen, en ja, hij heeft weer het portret in
zijn handen. Ik vraag of ik het eens mag zien en neem het meteen. Hij schrikt, maar
weerstreeft niet.
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Ik prijs uitbundig de schoonheid en de toeleg gelukt. Godouin, ijdel, verhaalt dat het
origineel de zijne was, vele nachten. En nu...
‘Niet meer. Ik kon haar niet genoeg geven; een ander kon dat wel; zij is mateloos
verkwistend en praalziek.’
‘Is het dan nu niet de gelegenheid haar weer terug te winnen? In een jaar schrappen
wij schatten genoeg bij elkaar. Dan zullen wij haar schaken. Je kunt op mij rekenen.’
Godouin schudt het hoofd.
‘Zij is getrouwd met een oude rijkaard.’
‘Even goed kunnen wij haar ontvoeren.’
‘Het is niet om haar weer te bezitten. Toen zij zich verkocht, heb ik haar ook
onherroepelijk verloren.’
‘Maar alle vrouwen verkoopen zich wel eens in hun leven. Dat is een stelling die
ik wel tegen alle académies de sciences en alle hymnendichters op de vrouw durf
verdedigen.’
‘Maar dat zìj het deed, ook zij...’
‘Welnu, als ze een onwaardige is, denk dan niet meer aan haar.’
‘Dat kan ik niet meer laten.’
‘Begin er tenminste mee dat portret in zee te gooien.’
‘Ik kan het niet missen.’
Nu ben ik ook overtuigd en geheel de meening van Trouin toegedaan: wij moeten
hem zien kwijt te raken, anders loopt de heele escapade verkeerd af.
Maar 's nachts verander ik weer van gedachten.
Wij kunnen Godouin toch niet zoo aan zijn noodlot overlaten. Moeten wij niet
juist nu zijn trouwe bondgenooten zijn, nu hij doodziek is, en het gif in zijn bloed
zit? Wij kunnen wachten: als hij enkel in zichzelf verdiept blijft, hindert hij niemand
op het schip, en gesteld dat hij gevaarlijke bevelen gaf, niemand zou ze nu nog
opvolgen, het volk beschouwt mij meer en meer als het gezag.
Daar danst een licht vooruit! Ik schreeuw den roerganger toe om te gooien, maar
het is te laat, wij zitten met onze boegspriet in het want van het andere schip. Het
kan niet groot zijn, ik zie tegen zijn ra aan.
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Ook dat schip is bijna donker, ik laat een paar pekkransen op het dek gooien, geen
sterveling vertoont zich. Zou het een verlaten schip zijn?
Zes man - meer kunnen niet worden gemist - houden wacht, musket aan den voet.
Zij bestrijken het dek daar beneden.
De morgenzon toont ons dat wij een sierlijk adviesjacht hebben aangespietst. Veel
verguld en snijwerk; het is van het soort dat wordt gebruikt om hooge officieren of
belangrijke missives naar hun bestemming te brengen.
Ik wil Godouin wekken en hem mededeeling doen, maar ik ruik een bekende zoete
geur in zijn hut, de ongelukkige heeft in de opium vergetelheid gezocht.
Er moet worden gehandeld. In de kampanje zijn twee deuren: zij worden
opengehakt. In de stuurboordshut vind ik een oud man, die alle teekenen van angst
vertoont, maar dan merk ik dat hij aan jicht lijdt, hij kan niet opstaan. Met stoel en
al laat ik hem opnemen, bij den grooten mast neerzetten en kluisteren. Dan de andere
deur.
Een groote donkere vrouw met levendige oogen in een grof gezicht staat in de
kajuit en houdt haar armen voor zich uit. Een andere ligt in bed, hoofd en schouders
steken uit.
Het is de vrouw van het miniatuur!
Zij begint luid en rad te spreken: dat zij op onze ridderlijkheid rekent. Op het jacht
is geen buit te behalen. Zij ziet wel dat ik gentilhomme ben, ik moet haar een
vrijgeleide geven.
Ik wijs op een parelsnoer dat zij om heeft. Zij begrijpt mijn gebaar verkeerd, doet
het af en wil het mij overreiken. Maar ik wijs op de kamervrouw.
‘Laat zij alles opbergen; ik sta niet voor mijn mannen in. En kan zij ons een
oogenblik alleen laten?’
De kamervrouw gaat een binnentrap af. Ook dit verzoek begrijpt zij verkeerd; zij
slaat de dekens terug...
Ik tracht snel en beslissend na te denken en verroer mij niet. Als Godouin haar te
zien krijgt, zal zij door hem en door zichzelf ons allen beheerschen, zal alles uitloopen
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op onderlinge twisten en onderwijl... Plotseling schiet mij als een reddende spreuk
te binnen: Le ridicule tue. En ik spreek al:
‘Er is maar één middel om te ontkomen. De kapitein en de heele bemanning van
het schip hunkeren naar vrouwen. Gij weet welk lot u wacht als uw aanwezigheid
bemerkt wordt.’
Zij ligt nog altijd met het dek teruggeslagen en ziet mij aan.
‘In Godsnaam, wij zullen er toch niet dood van gaan. Als wij daarna worden
vrijgelaten?’
‘Voor de meesten is het wonden en dooden een grooter genoegen.’
Nu verlaat haar de moed. Smeekend ziet ze mij aan.
‘Er is maar één middel. Als er aan boord uniformen zijn die u passen, verkleedt u
dan zoo spoedig mogelijk.’
Zij roept de kamervrouw, die dadelijk present is; zij heeft blijkbaar wel gehoord
waar het over ging, zij verklaart dat zij wel twee uniformen vinden zal. Daarop laat
ik haar alleen.
Trouin heeft zich intusschen beziggehouden met het openen van het voorluik,
waaronder de bemanning is weggevlucht. Zij bieden geen tegenstand, smeeken alleen
om hun leven. Eigenlijk weten wij niet wat wij met de onverwachte buit moeten
doen. Zeeroof is ook een vak dat niet ieder is aangeboren. Met een koopvaarder weet
men wat men moet doen; het beste er uit halen, gaten in de romp boren, het volk in
de booten met een paar riemen zetten, en wegvaren. Maar wat doet men met een
adviesjacht?
Trouin oppert het denkbeeld dat wij den ouden jichtlijder goed als gijzelaar kunnen
meenemen. Waartoe? Als wij worden gevangen, zal het leven van den markies het
onze niet redden.
Daar komt Godouin voor den dag en neemt de buit in oogenschouw. Hij ziet den
markies zitten en snelt op hem toe.
‘Waar hebt gij haar gelaten?’
‘Daar,’ zegt de markies en wijst met hoofd naar de
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kampanje. ‘Neem haar, je kunt ze terugkrijgen. Maar maak mij eerst los, deze touwen
snoeren mijn bloedsomloop af, ik word dol van de jicht in mijn teenen, mijn armen...’
Maar Godouin is al naar de kampanje geijld. Ik volg hem; nu is het oogenblik
daar.
De kamervrouw is al volledig uitgedost. Zij heeft nog alleen de wapenrok aan, en
is niet ridicuul, maar allerbekoorlijkst. Het spel is verloren, de deur gaat dicht.
Ik ga weer naar voren en maak den markies los, waarmee ik zijn eeuwige
dankbaarheid win. De mannen zijn ongeduldig, willen ook wat van de buit hebben;
hij geeft ze den sleutel van de drankenkast en weldra liggen bijna allen dronken over
het dek. Met moeite raap ik een paar man bijeen om onzen boegspriet los te maken
en het jacht langszij te meren.
Alleen ga ik terug op de Boudeuse. Het is stil weer; tegen den avond gaat het
regenen, als de bui overgedreven is, zie ik zeven zeilen aan de kim en herken Fransche
schepen. Ik spring weer over op het jacht, wek met moeite door schudden en dreigen
met de galg acht man bij elkaar. Ik doe nog een poging om Godouin te redden. Hij
schudt onverschillig het hoofd.
‘Godouin is veel te dapper om te vluchten!’ roept zij overmoedig. ‘Hij is erop
vooruit gegaan, als piraat. Vroeger was hij schuchter.’
Ik geef haar een slag op de wang. Zij snikt van woede en Godouin springt overeind.
Maar dichtbij valt een kanonschot, ik verlaat de kajuit en hijsch mij aan boord van
de Boudeuse. Het schip is weer zeilklaar, wij kappen de kabels die ons met het jacht
verbonden en weldra komt er vaart in; ook met acht man zeilt de korvet. Wij winnen;
de kogels vallen achter ons in het water, dat hoog opspat.
Wij zien nog dat het jacht tusschen twee fregatten ingenomen wordt: Godouin zal
op de kar rijden en zij zal voor het raam staan.
Maar zij zal ons niet op de galeien zien.
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Op Espanola zal ik mijn equipage wel voltallig krijgen en dan: a todo vela!
Wij zullen geen kwartier geven, en als ooit weer een koninklijk jacht voor onzen
boeg mocht komen dan zal ik het verbranden als een offer aan de nagedachtenis van
Godouin, zwak en weerloos tegen zijn liefde, maar eenmaal toch een man.
J. SLAUERHOFF
1928.
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Panopticum
Portret van Mallorca
De heer Albert Vigoleis Thelen is een Duits auteur met grote belangstelling voor
Holland. Hij vertaalde Afscheid van de Wereld in drie Dagen van Victor E. van
Vriesland en Het Carnaval der Burgers van Menno ter Braak. Veel meer wist ik niet
van hem af en ontmoeten deed ik hem nooit. Niet lang geleden echter ontving ik een
schrijven van zijn hand om inlichtingen betreffende Nederlandse publikaties, en dit
schrijven kwam van Palma op Mallorca, waar de heer Thelen sinds jaren verblijf
houdt. In ruil voor de verstrekte inlichtingen vroeg ik hem mij het een en ander mee
te delen van dit eiland, dat tegenwoordig ook in ons land zo de aandacht trekt; ik
was voornamelik benieuwd te weten in hoeverre het ‘woester’ dan Ascona gebleven
was, en dan, met de altijd dreigende oorlog, blijft men verlangen naar een eiland
waar men misschien zonder gasbommen de tijd doorbrengen kan. Ik kreeg het
volgende schrijven tot antwoord, dat mij niet alleen onderhoudend en volledig lijkt,
maar zo vol banden met onze eigen literatuur, dat het mij een onrechtvaardigheid
zou lijken om de heer Thelen niet met deze brief aan de Nederlandse lezer voor te
stellen. De redaktie van Forum plaatst met goedvinden van de schrijver zijn proza
dus hieronder, als uifzonderlike panopticum-bijdrage en, voor de juiste smaak ervan,
onvertaald.
E.D.P.
Palma, 23 Juli 1933.
Zeer geachte Heer du Perron,
haben Sie Dank für Ihren Eilbrief - auf Grund mehrjähriger Erfahrung bin ich dazu
gekommen, Briefe holländischer Expedienten. die sich streng an den Fahrplan des
Weltpostvereins halten, Eilbriefe zu nennen - und die Bereitwilligkeit, mit der Sie
sich meines Wunsches angenommen haben und fernerhin annehmen wollen. Doch
zunächst zu Ihrer Frage bezüglich Mallorcas: gerne will ich Ihnen Auskunft geben
über Lebensweise und Lebensstandard hier auf der Insel, die man die Goldene nennt.
Ich werde schreiben, wie es mir in die Maschine gerät und wie Ihnen ein Reisebureau
vielleicht nicht schreiben würde - doch wie immer der Bädeker ausfallen mag: gleich
hier will ich die rühmliche Gastfreundschaft loben, die mir die Insel seit langem
gewährt.
Als solcher ist der ‘Betrieb’ reichlich international, wobei das
englisch-amerikanische Element stark überwiegt. Neuerdings macht sich
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der Zuzug aus Deutschland stärker bemerkbar. - Wenn Sie nun Lust verspüren, sich
wie ein Eremit in aller Abgeschiedenheit Ihren Cahiers zu widmen, die Insel bietet
vielfältige Möglichkeiten in dieser Richtung. Und auf der anderen Seite, wenn Sie
Betrieb brauchen, mit dem üblichen Stich ins Halbweltliche, auch dafür is gesorgt:
Bars und Pinten schiessen wacker ins Unkraut, die ‘feudale’ Fremdenkolonie trifft
sich dort comme il faut, an Hohlheit und degenerierter Tünche nur noch vom Kringetje
in Amsterdam übertroffen. Im grossen und ganzen aber ist die Insel harmloses
Neuland von Cooks Gnaden, if you take things as they are. Und schliesslich wollen
wir doch nicht gleich die Dinge so übers Knie brechen, wie es einer meiner
eingeborenen Bekannten tut, wenn er Mallorca un sanatorio para locos nennt. Wenn
es Ihnen um meine Attitude zu tun ist: man lebt hier verdammt unbehelligt y con
toda la tranquilidad, wenn man dem Milieu nur das Quentchen Wert beilegt, das
ihm normalerweise zukommt. Verstehen Sie recht: Mallorca is nicht besser und nicht
schlechter als andere Plätze der Welt, es kommt eben nur darauf an, mit welcher
Blende man der Kiste auf den Leib rückt. Ob meine die richtige ist, müssen Sie in
eigener Dunkelkammer ermitteln; die alleinseligmachende will sie keineswegs sein.
Und noch eins - Nacktkultur auf offener Strasse wird auch hier nicht geduldet. Warum
ich das sage? Nun, weil es immer wieder vorkommt, dass die Polizei einer allzu
fortschrittlichen Lady ins Hemd helfen muss.
Wirtschaftlich liegen die Dinge so: mit einem Minimum von drei Pesetas pro Tag
können Sie schon leben. Dann haben Sie eine Pritsche zurn Schlafen und eine Comida,
bei der Sie nicht fett und nicht mager werden. Politische Flüchtlinge, denen die Zeit
fehlte, die Korruptionsgroschen einzupacken, entschliessen sich meist für diese
Preislage. Was unter dieser Grenze liegt, kommt eigentlich nur für Abenteurer in
Frage, für handfeste Kerle, die wissen wo vorne und hinten ist und auch auf den
ersten Blick eine mujer fatal von einer anderen fatalen Frau unterscheiden können.
Da ich Sie persönlich nicht kenne, weiss ich nicht, ob dieser Ambiente für Sie von
Interesse ist, falls ja: Sonderprospekt gerne zu Diensten! Immerhin: einem Dr. Dumay
wäre der Zutritt erst nach vorheriger Schutzimpfung mit Putaïn anzuempfehlen! Aber
lassen wir diesen miesen Limes, für den Sie, der berühmte jonge heer met een casteel,
nur novellistisches Interesse haben können.
Sieben Pesetas: kleines Hôtelchen oder Privatpension, in letzterem Falle natürlich
ohne Familienanschluss. Das Mein und Dein ist hier gerecht verteilt, der Gast kommt
sich nicht als vom Schicksal benachteiligt vor, noch hat er gross Gelegenheit, den
Klassenhass zu fördern. (Nur die ‘Ritter von den traurigen drei Peseten’ rollen in der
Ferne marxistisch die Augen; aber dagegen ist ja kein Kraut gewachsen.) Die
Speisekarte erlaubt sich keinen Luxus, aber es wird
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auch nicht am Nötigsten geknausert. Vielleicht war man in der Arche Noah so
aufgehoben wie in diesen Häusern: von allem das gerechte Mass, das vor den Augen
des Herrn bestehen kann. Und die Tauben, die der Manager damals fliegen liess, ja,
die werden auch in diesen modernen Archen den Gästen keineswegs serviert. Der
Vergleich mit dem Ölzweig lässt sich schon weniger hinkend anführen, zumal hier,
wo die ganze Küche mit Öl gemacht wird, wie in einem Reiseführer zu lesen steht.
- Diese Preislage kenne ich übrigens persönlich und ich kann sie mit reichlich gutem
Gewissen empfehlen. Natürlich, hie und da habe ich mir das Stückchen Fleisch ein
weinig fleischlicher, den Kaffee ein wenig schwärzer, die Magd ein wenig sauberer
gewünscht. (Fleischlicher nicht, denn sie wog schon fast zwei Zentner!) Ich habe da
also ‘ganz nett’ gelebt, und da ich just vorher ein halsbrecherisches Abenteuer hinter
mich gebracht hatte, war dieses deftige Milieu ein guter Ausgleich. Später geriet ich
dann weit weit unter die 3 PS-Lage, und Sie können sich denken, wie da der ‘Wert
der Siebener erst geschätzt wurde. - Die Zimmer: Bauhausstil, da wo man gerne was
hätte ist nichts, und umgekehrt. Die Patrona rechnet zudem damit, dass die Gäste
Kisten und Koffer haben - wer ohne kommt, ist a priori verdächtig - denn
Kleiderschränke sind in dieser Kategorie ein Luxus, und dann besteht ja die Gefahr,
dass die männliche Kundschaft die Criada oder die filia hospitalis zwecks nächtlichen
Missbrauchs darin aufspeichert. Aber abgesehen davon, dass Dessert nicht in den
Preis einbegriffen ist, liegt es doch klar auf der Hand, dass wir es hier mit Pensionen
zu tun haben, die der Unmoral nicht Tür und Tor öffnen. Für sieben Peseten? das
wäre gelacht! Cree Vd. que yo soy una cualquiera? No, Señor!
Zehn Pesetas: lesen Sie bitte nach, was Marx über den Unterschied sagt zwischen
einem Proletarier ohne Kragen und dem Kollegen mit, und tragen Sie die gefundenen
Werte in die obige Formel ein. Dann bekommen Sie: Zum Frühstück ein wenig Butter
zum Brot, Mittagessen wie oben, die Komposition jedoch schon eine Stunde vorher
auf einer Speisekarte einzusehen, letzteres, damit man u. U. entsprechend präpariert
zum Essenfassen antreten kann. Die Propagandawissenschaft nennt das ‘Dienst am
Kunden’. Das Abendessen, die Cena, unterscheidet sich von der Comida im
wesentlichen nur dadurch, dass sie abends eingenommen wird. Die Magd
(Haustochter): die ojos fulgurantes verraten leichte Vertraulichkeit, die zu nichts
verpflichtet; wirkliche Intimität gehört nicht zum Programm, die ungeschriebene
Losung lautet auch hier: Finger weg! - Ubrigens ist es in dieser Preishöhe um die
‘intime Körperpflege’ der Frau noch schlecht bestellt, und auch ohne die sittliche
Wallburg ist eine Gleichschaltung zwischen Gast und weiblichem Mobiliar nicht
anzuraten. Denn die T-Kurve bewegt sich hier auf beträchtlicher
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Höhe. (Apropos T-Kurve: vergleichen Sie die einschlägigen Arbeiten von Magnus
Hirschfeld und Gregorio Marañón.) Hausbücherei: keine. Menschenwürdiger Lokus:
Ansätze eines solchen. Tischgespräche: im Vordergrund: das Wetter - im Zentrum:
das ESSEN - im Hintergrund: wo kaufe ich schlecht und billig? Barometer:
unveränderlich. Trinkgeld: man drückt sich.
Auf den Eingangsvergleich zurückkommend und um der Wahrheit die Ehre zu
geben: der Kragen jenes marxschen Proletariers ist nur ein Gummikragen, der aber
jeden Morgen sauber gewaschen wird.
Zwölf bis fünfzehn Pesetas: statt Gummi hier vierfach Leinen, fein Bielefeld,
Nachahmungen weise man entschieden zurück. (Ich übergehe die Papierkragen mit
Leinenbezug, denn ich nehme kaum an, dass Sie Lust verspüren, täglich zu wechseln.)
Man ist gut aufgehoben, hat den einen und anderen Komfort, fliessendes warmes
und kaltes Wasser in allen Zimmern, bei Tisch erlauben sich nur wenige in
Hemdärmeln zu erscheinen, man ist so richtig sattvergnügt, nimmt den Sonntagsanzug
schon aus einem Kleiderschrank, bei besonderen Wünschen bitte zu klingeln. Es
kommt dann zwar niemand, aber immerhin, es könnte mal jemand kommen. In
letzterem Falle, und wenn es zudem die Magd sein sollte: wir wollen nicht allzu
pessimistisch, aber auch nicht allzu anspruchsvoll sein. Die T-Kurve hebt sich hier
immer noch deutlich über den Nullwert - aber bei einiger Vorsicht... Die Speisekarte
führt auf der Rückseite einige Weine auf, ist zudem schon ausser in der Landessprache
in einer Fremdsprache geschrieben. Bratkartoffeln heissen pommes frites, Spiegeleier
Eier auf Königinnen Art, wenn der Laden monarchistisch, à la Azaña, wenn er
republikanisch verrannt ist; der Küchenjunge wird kaum noch im Beisein der Gäste
angeranzt. Schüchterne Ansätze einer Hausbücherei, in der Blasco Ibañez die Führung
übernommen hat. Vielleicht treffen Sie auch auf die dicke Emilia Pardo Bazán;
Unamuno und Azorin suchen Sie vergeblich. Vom Caballero Audaz finden Sie ein
abgegriffenes Exemplar, das der Dueño geeigneten Opfern mit friseurhafter
Vertraulichkeit aufhalst. Das Vorhandensein dieser wenn auch sehr rudimentären
Bibliothek bringt es mit sich, dass das W.C. nicht mehr zur Lesehalle degradiert
wird. Die Ultima Hora ist aus ihm verschwunden, den Dienst am Kunden versieht
hier neutrales Einwickelpapier, das dem Gast auf Mass serviert wird. Zuweilen aber
auch in dieser Preislage schon Papier am laufenden Band. - Die Tischgespräche sind
ein wenige höher, obwohl sie immer noch nicht an die Gespräche Goethes mit
Eckermann heranreichen. Das ‘Gnä' Frau’ mit dem Äquivalent der diversen Sprachen
herrscht vor. Man weiss sich zu benehmen, verdammt noch mal! Und man will auch
nicht leben wie ein Hund.
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Ob ich Ihnen das empfehlen sollte, Mijnheer? Ja, da überfragen Sie mich. Die
Tatsache, dass Sie ein Schloss haben, macht mich ein wenig stutzig. Sind Sie an
einen Butler gewöhnt oder können Sie sich noch alleine die Hose ausziehen? Pflegen
Sie Holz- oder Polsterklasse zu reisen, oder gar Erster Luxus? In letzterem Falle bin
ich noch lange nicht bei Ihrer Höhe angelangt, da kommt noch mancherlei Gewächs
dazwischen. Sonst aber, also sagen wir mal ohne Butler, jedoch Polsterklasse: 12-15
PS pro Tag bietet Ihnen ein gutes Daheim, Sie rauchen dann gleichsam eine
mittelschwere Habana, und nicht einmal die durch Thomas Mann berühmt gewordene
aus der obersten Lage des Kistchens, die leicht gedrückt ist, nein, eine sehr gangbare
Sorte mit stabilem Deckblatt; und, wenn Sie zu rauchen verstehen, haftet die feste
weisse Asche fast bis zum Schluss - ich sage fast, denn gegen kleine Stösse sind Sie
auch hier nicht gefeit. Diese Marke wird viel gefragt, würde Ihnen das Fomento de
Turismo sagen. Doch für den. Fall, dass Sie kein rechtes Verhältnis zu Zigarren
haben, will ich Ihnen die Marke 12-15 anders skizzieren: man hängt sehr am Alten
und, ohne der Neuen Sachlichkeit direkt feindlich gegenüberzustehen (in der Diele
sogar leichte Konzessionen à la Nirosta) fühlt man sich wohl unter den Attributen
des Jugendstils: Sofa mit Umbau, künstliche Blumen, Madonnen aus Gips, San
Sebastian in scheusslichstem Öldruck. Ins Literarische übersetzt und auf Sie persönlich
zugeschnitten wäre das der geeignetste Stimmungshintergrund, Uren met Ina
Boudier-Bakker zu schreiben. (Welche Entspannung nach der Costerlijken Fehde!)
Zwanzig Pesetas: Privatpension wie Hôtel: noch lange kein Ritz, nicht einmal ein
Grand-Hotel, aber doch schon ein ganz achtbarer Sprung in jene Sphäre, wo man
glaubt, nicht ohne die Vollkomme Ehe leben zu können. Die Damen bevorzugen
Hautana und Cotex, keine befremdet ihre Umgebung durch die Spuren
unzweckmässiger Körperpflege, während bei den Herren der eine oder andere schon
mit Titusperlen versehen ist. Die Tischgespräche sind höher, Vicki Baum, Pedro
Mata und Pittigrilli müssen herhalten, wenn Bildung gemimt wird, das ominöse
Papier restlos am laufenden Band, die T-Kurve spaltet sich und verläuft von jetzt ab
in zwei scharf zu trennenden Diagrammen: die Kurve der Mägde und Haustöchter
sinkt, da man Sargotan anzuwenden versteht und auch sonst nicht auf den Kopf
gefallen ist. Auf der anderen Seite aber haben wir den nicht unwesentlichen Faktor
der Nebenkurve, deren Auf und Ab fast restlos von den Gästen beeinflusst wird.
Wenn sie schon merklich haussiert, ist das zurückzuführen auf den subcufanen
Meinungsaustansch der Gäste untereinander. Dieser Austausch aber noch nicht
ungezügelt, ganz mit Mass and to one's likings, unter der Hand noch, aber doch schon
vorhanden: Vicki Baum, Pedro Mata, Pittigrilli. - Bei einigem Draufgängertum
könnten Ihnen hier ganz nett
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Uren met Jo van Ammers-Küller gelingen. Diese Uren übrigens immer fein säuberlich
auf oudhollandsch Bütten, denn wir wollen doch nicht geschmacklos werden! Speisenkarte: wie auf der Quarta des humanistischen Gymnasiums ist hier die zweite
Fremdsprache hinzugekommen. Verschiedenes: man nimmt jeden Morgen sein Bad.
Ich unterschlage es nun Ihnen die weiteren Stufungen um je 5 PS zu schildern.
Denn im grossen und ganzen finden Sie diese Unterschiede nicht mehr wieder. So
ein Duro mehr, was hat das zu sagen. Er wandert nicht in den Kochtopf, macht auch
den Wein nicht älter und die Magd nicht gefügiger. Im Höchstfalle wird die Fratze
des Kellners ein wenig glatter, der Knigge ein wenig steifer. Aber sonst... es ist
deshalb wohl tunlich, gleich einen kühnen Sprung zu machen bis hinauf zu
Vierzig Pesetas: - Herr, der Du Sodoma und Gomorra vernichtet hast, verleihe
auch mir Deinen Beistand. Spende mir ein Monokel und einen Smoking, ein
goldgetriebenes Döschen für meine Titusperlen und ein Bidet aus rotem Marmor.
Pudere die rosigen Brüste der Frau von Soundso und lass mich das feuchte Geheimnis
ihrer Achselhöhlen schaudernd erfassen. Lass die Fratze des Liftboys zu Stein
erstarren (soy como una tumba), wenn ich in der Morgenfrühe schwankenden Knies
aus Zimmer No. 65 in meine Gemächer stelze, und schütze Magnus Hirschfeld vor
der Wut seiner Feinde. Denn was wären wir ohne ihn? Wir, die wir uns hier für 40
PS pro Tag aufspielen können wie in einem richtigen Ritz. (Hier rollt eine Träne der
Freude über die Wange des Allerhöchsten: so blasiert schon und doch noch so sein
Gleichnis!) Herr, der Du für ganze 40 PS aus einer Hure eine Dame von Welt machen
kannst und aus einer Dame von Welt eine Hure, Herr, verlasse mich nicht. Wie soll
ich mich ohne deinen Beistand bewegen können in dieser Sphäre von Dünkel,
Halbbildung und Anstellerei? Wie soll ich mitreden können bei Tisch, wo ich nicht
einmal Keyserling gelesen habe? Und Freud - und Marañón - und die Binnengedachten
von Kloos! Mein Leithammel war Marden und ich schwärme für Wagners Trompeten.
Herr, lass mich nicht untergehen in dieser hochmögenden Lage, 40 Pesetas setz' ich
aufs Spiel, erbarme Dich meiner um dieser 40 Peseten willen, Du, der Du weist, dass
ich mit der Hälfte schon verdammt gut leben könnte - aber wer möchte nicht auch
einmal zur ‘Gesellschaft’ gehören?
Und als der Allmächtige die Stimme dieses verzweifelten Erdenbürgers vernahm,
sprach er also zu seinem Zeremonienmeister: - Dieser Trottel, dieses dumme Schwein!
Da ist schon so viel über Nietzsche, Freud & Co. gefaselt worden und immer noch
gibt es Missgeburten, die den Geist der Ismen nicht erfassen können. Senke Dich
nieder auf die Kraft deiner Flügel, Zeremonienmeister, und zeige diesem jungen
Schwächling, wie man sich in der Preislage
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± 40 bewegt. Nur keine falsche Scham, nur keine Sentimentalität, wo es so einfach
ist, statt essen speisen zu sagen und statt Bier Cocktails zu saugen. - Als aber der
Zeremonienmeister wenig später in der Fonda del Amor vor Anker ging, musste er
zu seinem Erstaunen sehen, dass sich der Jüngling schon geläutert hatte. Keiner
merkte ihm an, dass seine Mutter Waschfrau war und der Vater ein kleiner Prolet.
Die Atmosphäre wirkt Wunder: jeder sein eigener Lautverstärker.
Die Zigarre im Vergleich: Habana Fehlfarben Auslese, mit Banderole,
Präsentkistchen.
Die Brüste der Frau von Soundso: ...und in Erwartung der nächtlichen
Gleichschaltung mit dem Herrn von Zimmer 25 (Einzelzimmer mit Bad, gran lujo)
spannten sich die köstlichen Brüste der jungen Frau - bald würde sie wieder ganz
Weibchen sein, ganz Liebende, ganz grosse Kokotte von Welt... Emil, Emil...
Trinkgeld: man gibt reichlich, denn Klappern gehört zum Handwerk. Das
Vokabularium in allen Weltsprachen, incl. Volapük. Auszug aus der amerikanischen
Liste: ...O yes, Madam, I see, you like Nietzsche too, don't you? You surely have read
his Zarathustra, haven 't you? - Oh yes indeed, I know all his short stories, they are
so marvellous... Auszug aus der spanischen Liste: ...nada de Unamuno, ca hombre.
Pero ha visto Vd. esta mujer? Que pecho, que ojos, que mujer mas fatal! Auszug
aus der Volapükliste: ........
Hier, meneer du Perron, gibt es kein zurück. Wenn Sie sich nicht selbst in den
Rücken fallen wollen, haben Sie nur einen Weg: Uren met Valle-Inclan. Billiger
kommen Sie nicht fort.
Hundert Pesetas: Sie wollen es mir nicht verübeln, wenn ich mich an dieser Grenze
zurückziehe. 40 PS ist viel, aber 100, das ist schon Stratosphäre, da bedarf es des
neuen Infrarot-Verfahrens, um befriedigende Aufzeichnungen zu gewinnen. Mir ist
das alles zu hoch, mir schwindelt schon jetzt, wenn ich an die entfesselten
Schwingungen der T-Kurve denke. Nein nein, ich will die bösen Geister nicht rufen,
man wird sie nie mehr los, und zudem wäre es ein Verbrechen op letterkundig gebied,
wollte ich Sie dieser Preislage ausliefern: Holland expects every man to do his duty.
Ich aber will meine Hände in Unschuld waschen können.
Nun aber Schluss - hätte ich mit dem Parker geschrieben, die Tinte wäre längst
ausgegangen. Und wenn Sie Spezialofferten wünschen, Sie kennen nun mein
Reisebureau und die Art seiner Auskünfte! Noch eins: sollten Sie nach dieser Lesung
die Lust verspüren hierherzukommen, gerne wil ich dann den Führer spielen und
Ihnen zeigen, was nicht im Baedeker steht.
Mit freundlichem Dankgruss immer der Ihre,
A. VIGOLEIS THELEN
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Daar worden Dieren tot Poëten...
Onze nieuwe kat, die onlangs het huis kwam binnenwandelen, mogelijk aangelokt
door een acute invasie van veldmuizen, (deze waren niet met spek te vangen en
versmaadden zelfs vergiftige muizentarwe) blijkt, behalve onfeilbare jagersinstincten
(maar de muizen zijn onfeilbaarder: zij blijven weg), ook nog andere eigenschappen
te bezitten, belangwekkend genoeg om hier aan de vergetelheid te ontrukken. Het
dier (zij is nog jong, hetgeen te zien is aan 1ste speelschheid, 2de relatief groote
ooren, 3de iets naar buiten afwijkenden stand der voorpooten) heeft nl. een literairen
neus. Dat een kat zich in een voor haar toegankelijke boekenkast begeeft, is niets
opvallends, maar wát, wanneer datzelfde dier door een reeks symbolische handelingen
toont, nauwkeurig den inhoud der boeken aan te voelen, b.v. zonder aarzelen afgaat
op Proza van Van Looy, en tegelijk bedroefd met de oogen knipt? Dit zou nog toeval
kunnen zijn, maar dadelijk daarop streek zij onderzoekend langs Les fleurs du mal
en de Neue Gedichte, om halt te houden bij Malte Laurids Brigge! Het was of zij
door den band heen kon lezen: ...eine Katze, die die Stille noch grösser macht, indem
sie die Bücherreihen entlang streicht, als wischte sie die Namen von den Büchern.
Verder bemerkte ik een voorkeur voor de Tales van Poe en Ulysses van Joyce (For
what creature was the door of egress a door of ingress? For a cat.), terwijl Rimbaud
haar misnoegen scheen op te wekken, hetgeen tot uiting kwam in het opzetten van
een hoogen rug. Ik begreep dit pas, toen ik me herinnerde: Comme un chat des
Monts-Rocheux, d'empuantir toutes sphères! Ik twijfel er dan ook niet aan, of deze
kat zou dusdanig af te richten zijn, dat zij tijdschriften met slechte recensies
onmiddellijk met tanden en klauwen verscheurde, en geweigerde bijdragen zoolang
besliep tot een haren kleed was achtergebleven, bij wijze van boetemantel. En ik
vraag me nu af: is deze kat niets voor Forum? Een redactiekat dus, hetgeen tot niet
onvermakelijke tooneelen aanleiding zou kunnen geven, tenminste wanneer er eenige
waarheid schuilt in de zoölogische onthullingen van Hendrik de Vries, en in diens
Spaansche etymologieën.
S.V.

De Terugkeer van het Hart
Enige tijd geleden schreef de dichter J.W.F. Werumeus Buning een stuk in De Groene
waarin sprake was van het ‘jonge talent’ in de Nederlandse poëzie, van dichters die
‘kontramineerden’ tegen de poëzie en tegen zichzelf, van het ‘negativisme’ van
Forum, van Cocteau's Le coeur ne se porte plus, van de ‘moderne’ pose van
ongevoeligheid en van de waarde van het goed-Hollandse woord ‘zacht’. Ik kreeg
het gevoel dat ik nog in 1924 was; om mij in de werkelikheid terug te brengen en
ook tot vertroosting van de dich-
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ter Werumeus Buning, schreef ik de volgende virelai, die ik ter publikatie aan de
dichter zond. Edoch de dichter waardeerde vermoedelik mijn goede bedoeling niet
of was niet sportief genoeg om ook zonder waardering tot publikatie over te gaan.
Reden waarom ik deze rijmen nu hier afdruk:
Wij dragen àllen weer ons hart,
ook het ‘moderne’ kan verkeren.
Voor wie de jeugd in zich blijft eren,
is het ‘moderne’ allang verstard:
Cocteau mag er nog mee jongleren,
maar wij, wij dràgen weer ons hart!
Achterlik of voor 't minst verward
is wie die leus nog kan citeren,
hij moet dus, voor hij leraart, leren
dat voor de ‘bij’ gebleven bard
het hart weer koek is, niet de gard.
Al mag een bard zich respekteren
om zijn embleem niet alle keren
als zoetekoek te doen verteren
aan wie het koopt voor niet veel smart,
de waarheid is als wij beweren:
wij dragen àllen weer ons hart!
De poëzie heeft zich gehard,
zij was wat te verpuurd, haar zweren
bij vlammen, englen, lieveheren,
moest haar op 't lest kompromitteren,
maar 't ‘modernisme’ is weggekard!
De bard loopt weer in de oude kleren,
geen koude kleren voor een bard,
maar sans mankeren weer het hart.
Al wat hiervan dus mag resteren
zelfs na 't verbruik door Oma Swarth
zij ons weer, tot de laatste flard!
Zo keert terug wat moest ver-keren
en de onrust over 't deserteren
der ‘zachtheid’ wordt niet meer gesard:
moge een bankier zich kurasseren,
WIJ DRAGEN ALLEN WEER ONS HART.

E.D.P.

Poëzie en Jura
Wanneer ik een huis bouw, dan is dat huis mijn eigendom en het kan, wanneer mijn
nazaten dat wenschen, tien eeuwen lang het eigendom van mijn familie blijven;
wanneer ik een roman bouw, dan heeft vijftig jaar na mijn dood iedere boerenhengst
het recht om
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er een uitgave van te maken en daar wellicht rijk mede te worden, terwijl mijn
kinderen in de misère voortleven. Hieruit blijkt dat in de oogen van den wetgever de
schrijver, zijnde een burger van lager rang, minder rechten behoort te hebben dan
een huisjesmelker. Is het niet merkwaardig dat in een maatschappij, gebaseerd op
de heiligheid van het bezit, alléén de dichter van de voordeelen aan dat princiepe
verbonden uitgesloten blijft. Alléén de dichter heeft op het werk van zijn handen
slechts een zoo beperkt eigendomsrecht. Wanneer men weet hoe geld de waardemeter
van iedere burger en dus ook van de wetgevende burger is, dan kan men uit de wijze
waarop deze de letterkundigen behandeld heeft duidelijk zien welk een minachting
hij voor het genus koestert: wat voor ieder onaantastbaar is, is het uitsluitend voor
die smeerpoetsen van schrijvers nìet!
Er is geen enkele zedelijke grond aan te voeren voor de dwaze
uitzonderingwetgeving waar de schrijvers onder leven. Wanneer men uitgaat van
het standpunt, dat de litteratuur een gemeenschapsbelang vertegenwoordigt en ieder
vrijelijk kennis behoort te nemen van de productie der dichters en der denkers, dan
is er geen enkele reden om vijftig jaar met die vrijmaking te wachten, terwijl juist
het belang van alle geschriften het grootst is als ze hun volle actualiteit hebben. En
dan is er ook geen enkele reden om de voordeelen, welke aan de erven der auteurs
onttrokken worden, aan de heeren uitgevers, gezworen vijanden van alles wat schrijft,
te verleenen. Wanneer men zich dus op het standpunt der gemeenschap stelt dan
behoort ieder geschrift oogenblikkelijk vrij te zijn en moeten de boeken tegen de
productieprijs zonder een cent winst aan de dorstende liefhebbers geleverd worden.
In dat geval ontkent men het begrip bezit in verband met een geestelijke
voortbrenging. Maar als men dat begrip wel erkent, dan is er weer geen enkele reden
om het te limiteeren in tijd en ruimte. Waarom bepaalt men niet dat alle schilderijen,
welke zich vijftig jaar in particulier bezit bevinden, aan de nationale musea afgeleverd
moeten worden. Of waarom laat men niet vijftig jaar na den dood van een schilder
al zijn doeken confiskeeren? De gemeenschap betaalt schatten voor oude schilderijen
ten bate der openbare verzamelingen. Het zou dus een ongelooflijke besparing brengen
indien men eenvoudig de schilders aan hetzelfde regime onderwierp als waar de
schrijvers onder leven. Ik weet wel dat een schilderij een voorwerp en het auteursrecht
een conventie is. Maar het moedwillig vergeten van dit onderscheid geeft ons een
duidelijk gevoel voor de dwaasheid van de exceptioneele wetgeving waar de schrijvers
genoegen mee moeten nemen.
Als men over deze dingen kankert moet men het niet doen in de hoop van er iets
aan te kunnen veranderen, maar alleen om zichzelf
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een les in bescheidenheid te geven, en om het goed tot ons te laten doordringen dat
wìj de stiefkinderen zijn en blijven. Wanneer men erin slaagt om dit duidelijk te
voelen en te begrijpen, dan ligt er een groote wellust in, de wellust welke allen
gevoelen die bewust tot de smalle gemeente behooren.
Gr.

Dicht bij Zwammerdam
(Wij plaatsen met veel genoegen onderstaande toelichting van den dichter zelf tot
het ‘mysterie van Leidschendam’. Red.)
Toen ik zag, hoe de magische Maan en de Zon van de zuivere rede elkander ver van
Amsterdam ontmoetten, hoog over mijn arme hoofd heen, duizelde het mij, zoodat
ik niet meer kon onderscheiden, wie van beiden verslagen naar Leidschendam
vluchtte, of dicht bij Zwammerdam triomfeerde.
Toen heb ik gedaan, wat de kinderen te Beauraing ook moesten doen om de
wonder-keurders tevreden te stellen. Ik ben met mijn geheugen te rade gegaan.
Ziehier de feiten:
Op een avond in het voorjaar van 1929 zag ik, bij het verlaten van het American
Hotel, waar ik een schotel van ƒ1.50 had genuttigd, de maan, die den indruk maakte
te stijgen, ongeveer boven Parkzicht. Ik wandelde vervolgens, naar gewoonte, door
het Vondelpark, waar vele boomen in bloei stonden, naar mijn kamer aan den
Willemsparkweg. - Dat ik daar destijds woonde, kan men bij het bevolkingsregister
controleeren.
In het park zaten paartjes op banken te vrijen en thuisgekomen zag ik op mijn
kamer, dat een bos roode rozen in de schemering bijna zwart was geworden. Daarna
draaide ik het electrische licht op en schreef een gedicht, waarin deze verschillende
ingrediënten, met uitzondering van den schotel van ƒ1.50, zijn te vinden, gemengd
met een gevoel van eenzaamheid, dat bij iemand, die alleen op kamers woont, vooral
in de lente, geen nadere verklaring behoeft.
CHR. DE GRAAFF
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[Tweede jaargang, N . 12]
Overgang
In het laatste nummer van Forum, dat onder leiding van de oude redactie verschijnt,
mag een enkel woord van die redactie niet ontbreken. Twee jaar hebben wij dit
tijdschrift bestuurd. Het heeft voor ons een bepaalden vorm gekregen, die ons dierbaar
is geworden. Dat die vorm nu eenigszins gewijzigd wordt, zal voor de twee
redacteuren, die overgaan naar de nieuwe leiding, geen motief zijn om de door hen
tot dusverre gevoerde politiek aanzienlijk te veranderen. Wij schreven reeds ter
inleiding van ons eerste nummer, dat de Nederlandsche en Vlaamsche letteren zich
meer als parallele dan als diep in elkaar grijpende verschijnselen ontwikkelen. In
diezelfde richting doordenkende hebben wij, tegelijk met een uitbreiding van het
tijdschrift, een nieuwe bevestiging van dat parallelisme bewerkstelligd. Forum
verschijnt in 1934 onder twee van elkaar onafhankelijke redacties, die alleen geregeld
overleg zullen plegen omtrent het algemeen beginsel. De redactie voor Nederland
is samengesteld uit Menno ter Braak, S. Vestdijk, Victor E. van Vriesland en Everard
Bouws als secretaris; de redactie voor Vlaanderen uit Marnix Gijsen, Reimond
Herreman, Maurice Roelants en Gerard Walschap. In het eerste nummer van den
volgenden jaargang zal dit alles nader worden toegelicht; de groote belangstelling
uit allerlei kringen, die Forum tot op heden ten deel viel, wettigt de verwachting, dat
die belangstelling ons ook in het komende jaar zal geworden. Iedere aflevering zal
voortaan minstens één vel druks meer bevatten, terwijl door de welwillende
medewerking van onzen uitgever de abonnementsprijs nog kan worden verlaagd.
Het spreekt vanzelf, dat wij in deze niet bepaald rooskleurige tijden een beroep doen
op de actieve medewerking van onze abonné's.
Wij meenen het aan anderen te moeten overlaten, ons werk van twee jaren te
beoordeelen. Wij waren vaak polemisch, wij hebben ons niet ontzien, allerlei heilige
huisjes aan te tasten, als wij dat noodzakelijk achtten, maar wij
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hebben daarbij gestreefd naar een zoo hoog mogelijke qualiteit der bijdragen. Wij
hebben zeer veel tegenstand, maar ook zeer veel sympathie ontmoet; maar het deed
ons onverdeeld genoegen, dat wij ook uit den mond van tegenstanders of afzijdigen
mochten vernemen, dat men ons tijdschrift de moeite waard vond en ‘van a tot z
leesbaar’. Of wij iets bereikt hebben? De beantwoording van die vraag staat niet
aan ons, en eigenlijk komt zij ons niet zeer gewichtig voor. Wij gaan verder, naar
wij hopen op denzelfden grondslag van samenwerking, die, zoo er al kleine
meeningsverschillen waren, in het verleden nimmer heeft ontbroken.
REDACTIE
Dit moment is misschien niet bij uitstek geschikt om afscheid te nemen van hem,
die thans de redactie verlaat; immers in zijn medewerking aan Forum, dat mede
door hem werd wat het is, zal geen verandering komen, als auteur blijft du Perron
voor den lezer op deze plaats dezelfde. Maar nu allerlei omstandigheden hem hebben
doen besluiten, als redacteur heen te gaan, mag dat niet geschieden zonder een
woord van oprechte dankbaarheid van zijn collega's. Wij kunnen het best beoordeelen,
hoeveel hij voor Forum is geweest, ook waar het publiek zijn naam niet las, achter
de schermen van het redactioneele front. Het publiek heeft du Perron sedert het
verschijnen van het eerste nummer leeren kennen als een hartstochtelijk polemist,
die nooit anders sprak dan van man tot man, als het om den mensch of de zaak ging,
die hem na aan het hart lag of afkeer inboezemde, die alle conventies van het ‘artikel’
en het ‘betoog’ verwierp om in zoo direct mogelijken vorm te zeggen, waarom het
hem te doen was. Deze vrijmoedigheid, deze durf heeft hem de eer verschaft één van
de meest gehate auteurs van Nederland te worden; en voor hen, die zijn persoonlijken
en onafhankelijken stijl kennen, zegt dit tevens, dat hij daardoor misschien weinig
talrijke, maar des te verknochter vrienden heeft verworven. Men kan du Perron niet
slap waardeeren, zooals zooveel
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gemiddelde schrijvers; hij dwingt tot partijkiezen, en daarom is een aanhang van
‘middenstanders’ hem onthouden. Zijn uitgesproken persoonlijkheid is één kant van
Forum geweest, die wij niet hadden willen missen, die Forum ook in de toekomst
niet wil missen.
In dit nummer vindt de lezer zijn ‘afscheid’, zoo karakteristiek voor zijn
polemischen toon, dat wij er ons over verheugen, dat het zoo en met anders geschreven
is; zóó was hij één der onzen als redacteur, anders dan als een persoonlijk gesprek
wilde hij zijn panopticum-artikelen niet opvatten. En als wij hem hier danken voor
alles, wat hij voor Forum deed, dan geschiedt dat in de overtuiging, dat hij, zij het
dan niet als redacteur, geheel voor ons behouden blijft.
MENNO TER BRAAK
MAURICE ROELANTS
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Oud
Verwaaide heesters in een leegen tuin.
Klimrozen in de luwte van den muur.
Wat zonnebloemen, spruitend tusschen 't puin
Der vorige winter ingestorte schuur.
Het vage pad door hei naar 't lage duin,
Vanwaar ik 's middags op den einder tuur
Over mijn boot, gekanteld, half in 't zand,
Door 't laatste springtij hoog op 't strand getild.
Een meisje gaat, de rokken in de hand,
Als zeilde zij - wat lijkt ze slank, jong, wild Boven de golven, raaklings langs den rand
Van 't leven, enkel leunend op den wind.
Ben ik het zelf, die vroeger met een vrouw,
Jeugdig als zij, hier speelde nymph en sater,
En haar in 't doodstil zand, het deinend blauw,
Bezeten heb, bemind en toch verlaten:
Die nu mij hier voel staan, te stram, te grauw,
En dezen buit voorbij laat langs het water?

J. SLAUERHOFF
'27
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Nog
Dichten doe ik nog, maar als in droom,
In een droom waarover 't voorgevoel
Van te ontwaken in een werklijkheid
Die geladen is met ramp op ramp
Hangt als een zwaar onontkoombaar onweer
Dat in laatste stilt zijn donder uitbroedt
Over 'n lieflijk maar al rottend landschap.
Tusschen zwammenwoekring bloeien bloemen,
Pluimen rijzen uit vergrauwde grassen,
Maar de meren spieglen vuile wolken
En het bosch kromt al zijn volle kronen.
En ikzelf loop in mijn droom, dat landschap,
Eerst nog vergezeld, dan plotseling eenzaam,
Tegelijk loer ik van achter stammen
Om mijzelf van schrik te doen ontwaken
Maar ik ben verlamd - ik wil gaan roepen
Dat het onweer komt en de verwoesting
En daarna de doodlijke verdorring!
En ik roep, maar angst versmoort mijn kreet.
Ook 't geluid is hier gestorven?
Hoor
Als een beek, onder toeloopend rotsdak,
Die zoo snel stroomt dat zij niet kan spieglen
De bedreiging die erboven hangt,
Ruischt het dwars door 't droomland, van verbazing,
Dat ik dood voorzie en door moet dichten
En de beek, ontsprongen uit die bron,
Roept met stroomversnelling, stemverheffing,
Maar zoo diep dat 'k niet kan onderscheiden
Of 't is van verontwaardiging of toejuiching:
‘Dichten doe je nog?’

J. SLAUERHOFF
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Nocturne
Ook zonder serenade
Weet je mijn komst te raden
Aan 't zinken van de zon.
De nacht wordt zwart en heet;
Al lag je reeds ontkleed,
Kom op het smal balkon.
Ja kom, ik zal je kussen
Met drift aantasten, tusschen
De traliën door omstrenglen
En woelen in je boezem,
Vruchtlooze dubble bloesem
Zwellend door harde stenglen
Die er niet toe behooren,
En toch, want zij verstoren
Ons nachtelijk genot
Even scherp als de scheiding
Der dagen de toewijding
Aan ons verbonden lot.
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Ik hoor je bloed, je hijgen,
Je staat zoo zwoel te zwijgen,
Je ziel wordt gloed, wordt geur;
Ik weet je zoo volmaakt,
Al blijf je altijd, hoe naakt,
Geheim en zonder kleur.
Je houdt je lijf mij toe,
Wij blijven voelen hoe
De scherpgeschaarde staven
't Vermoeden dat lust, pijn
Te saam eerst liefde zijn
Met stage schrijning staven.
En wanklend, ieder aan
De grens van zijn bestaan,
Naar de ander overreikend,
Groeit drift wanhopig sterk.
't Onwrikbaar rasterwerk
Is nauwelijks toereikend.

J. SLAUERHOFF
'26
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Territorio
Missiones. Zondagnamiddag.
De zon schijnt dof door een dampwaas.
Het vee graast ver weg in de pampa's.
Op het hoofdgebouw staat een vlag.
Eentonig ronkt een guitaarpaar.
Peones herhalen, soms stampend,
Hun zamba's, klaagliedren der kampen,
Dezelfde als verleden jaar.
De china's van de hacienda,
Bloemen in blauwzwarte haren,
Staan ver naar de mannen te staren,
Toch komt hen niemand te na.
Zoo verloopt de Zondag: gelaten
Vertalmd bij bekende gezangen,
En geen heeft het hunkrend verlangen
Naar de steden te gaan van de staten.
Vluchtelingen kunnen hier weer aarden,
Men vraagt niet: vanwaar, waarheen, geen naam,
Onbekenden zitten 's avonds saam
Om een vuur en slapen met hun paarden.
Nog behooren als 't rijk van hun ras
De velden aan de Indianen,
Van hun vaadren liggen vergane
Gebeenten alom tusschen 't gras.
Ook hier begint de republiek te
Tasten met smetten van gezag:
Op het hoofdgebouw staat een vlag
Als de eerste vlek van een ziekte.

J. SLAUERHOFF
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Een Schrijver na zijn Dertigste Jaar 1)
Wie een boek begint, legt zich met den eersten regel vast voor het geheele boek.
Ieder schrijver met een schrijversgeweten aarzelt daarom lang voor hij zich op een
regenachtigen morgen neerzet om dien eersten regel te formuleeren; hij weet, dat hij
niet meer terug kan, dat hij gewetenloos en opzettelijk barok zou moeten worden om
den toon van zijn begin te herroepen. Onder het schrijven zullen honderden varianten
opduiken; de gesluierde beelden zullen zich onophoudelijk moeten verscherpen,
sommigen zullen langzamerhand wegdansen om niet weerom te komen, anderen
zullen zoo onherkenbaar aan het papier worden toevertrouwd, dat zij den schrijver
zelf nieuw toeschijnen; er zullen zelfs bliksems door zijn hersens schieten, die hij
‘vondsten’ noemt, omdat hij van hun onder-aardsch bestaan geen omlijnd begrip
had; maar den toon van zijn begin zal hij niet meer kunnen verliezen, het geheel zal
geschapen zijn met dien beruchten eersten regel. Naarmate hij het einde nadert, zal
die toon hem meer gaan hinderen: hij leert al schrijvende zijn toon kennen, hij gaat
zich ergeren; hij tracht zijn kruisen in mollen te transponeeren, hij waagt poging op
poging zichzelf met zijn toon te verzoenen door alles uit te buiten, wat een toonaard
omvatten kan; maar de ervaring leert hem, dat het einde steeds een verlossing
beteekent, omdat alleen een einde een begin beslissend ongedaan maakt. En dan:
hoe stumperig en officieus is nog vaak het einde! De schrijver heeft zich zoo lang
op zijn einde verheugd, dat hij het twintig bladzijden vóór het einde al in verschillende
temperaturen heeft doorleefd; zijn boek is afgedacht, voor het afgeschreven is, en
de vreugde over het afdenken heeft die van het afschrijven lang en breed verslonden
voor die regenachtige middag komt, waarin het einde einde wordt.

1) Eerste hoofdstuk van een in het voorjaar van 1934 te verschijnen essay Politicus zonder
Partij.
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De laatste zin: en een regenachtige morgen is door een geheel van op eenzelfden
grondtoon afgestemde zinnen gekoppeld aan een regenachtigen middag. Nu zullen
binnenkort de lezers komen en zij zullen dit geheel als geheel gaan verslinden; zij
zullen de kleine avonturen voor een schrijftafel volbracht, de weerbarstige variaties
op den eersten zin, aanvatten als een officieel complex van bedoelingen; de
recensenten zullen hun plicht weer doen en alles, wat voor de schrijftafel met kleine,
bijna onmerkbare zwenkingen tusschen sigaren en kopjes thee officieus ontstond,
zullen zij - met het gelijk van hun vak - tot hun eigen gerief vergrooten. Over het
geval van den man, die een jaar of langer de slaaf was van bladen wit papier, zullen
zij niet meer spreken; zij zullen spreken over ‘den roman’, ‘het essay’, ‘de figuur’
(denk niet aan de schrijftafel: de figuur! en ‘zijn generatie’. Of: àls zij spreken over
dien armen slaaf van dat diabolische papier dan zullen zij ook dat martelaarschap
weer vergrooten, tot de schrijver zichzelf niet meer als martelaar herkent; zooiets
was die kwelling toch niet, zal hij denken, met zulke krasse gebaren placht ik niet
tegen den toon van mijn eersten regel te strijden! Moet dan alles per se worden
vergroot om voor den lezer waar te zijn?
Ik ben niet coquet, wanneer ik mij verdedig tegen mijn schrijverschap; de eerste
coquetterie van het schrijven ligt achter mij, met le plaisir de se voir imprimé. Ik
loochen ook niet de genoegens van het schrijven, ik loochen zelfs niet den hartstocht
van het schrijven, waaraan ik verslingerd ben; platvloersche geesten, die uit mijn
woorden de conclusie willen trekken, dat schrijven voor mij een nonchalant, haast
katterig amusement is, bezondigen zich weer aan de vergrootingsmanie, die alle
dingen ‘des geestes’ pompeus etaleert om ze zichtbaar te maken. Maar ik heb te vaak
aan het schrijven getwijfeld, om nog langer de vlijt en het mysterie van het ‘vak’ te
kunnen voorwenden; ik voel geen spoor van gemeenschap meer met mijn medeleden
van het schrijversgilde, ook niet met hen, die mèt mij jong waren en zich gelijktijdig
aan de litteratuur be-

Forum. Jaargang 2

843
gonnen te vergrijpen. Was vroeger, enkele jaren geleden nog, het schrijven een teeken,
waaraan wij elkaar herkenden, thans vraag ik mij bij een ontmoeting met een schrijver
aanstonds af: wat verbergt hij door zijn noesten vlijt aan letters besteed, hoe kan hij
het verdragen onder zijn medemenschen rond te waren als een mysterie? Want voor
een mysterieus wezen verslijten ons nog altijd de nietschrijvers, ook zij, die ons het
meest verachten, ook zij, die de intelligentste lezers zijn en wien slechts door een
betrekkelijk toeval de weg tot het schrijven werd afgesloten. Nog altijd ligt over het
schrijven iets van den middeleeuwschen glans, van het privilege der clerken, die een
vak geleerd hebben buiten het bereik van den gemeenen man; en waar thans het
schrijven als handwerk binnen het bereik van allen ligt, zoeken de clerken hun
privileges te handhaven door het schrijven als litteratuur of als wijsbegeerte met
ondoordringbare mysteriën te omgeven. Ik ken het zelf al te goed, dat genoegen:
zich door een jargon af te sluiten van de rest der wereld, zich te vermeien in schoone
of geleerde woorden, die mij doen vergeten, dat het schrijven eigenlijk een goedkoope
techniek is. Wij schrijvers voelen ons van het begin van onze loopbaan af bedreigd
door de algemeene toegankelijkheid van ons uitdrukkingsmiddel; wij hebben geen
schildersacademie bezocht, geen contrapunt gestudeerd, wij hebben ons zelfs niet in
bochten gewrongen als onze beste afnemers, de acteurs, kortom, wij zijn eigenlijk
zonder techniek en derhalve zonder natuurlijk verdedigingswapen tegen de
onbescheiden blikken der leeken: het kost ons moeite, een schijn van vaksuperioriteit
te veroveren op onze collega's van het kantoor, die dag in dag uit achter hun
schrijfmachines onberispelijke zakenbrieven componeeren. En wij weten dat; vandaar,
dat wij terugverlangen naar den tijd, toen het schrijven nog werkelijk een techniek
voor ingewijden wàs! Toen het afschrijven van een handschrift nog een leven vergde,
en geduldige, kunstvaardige toewijding aan een langzaam penseel, toen de analphabeet
regel was en de schrijver de met bewondering aangegaapte acteur van een
geheimzinnige werkelijkheid,
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toen, artistieke en philosophische broeders, waren wij onze prijs waard! Nù dringt
het publiek te snel in onze mysteriën door en zijn er paardemiddelen noodig om aan
die indiscretie althans grenzen te stellen.
Men ziet het: pure economie drijft de schrijvers op een hoop. Zij moeten zich
onderscheiden, terwijl hun runen hun magische kracht hebben verloren; en daarom
buiten zij alles uit, wat zij aan onderscheidingsmiddelen kunnen opsporen. Zoo
meenen zij, dat zij niet om winstbejag schrijven, als kantoorklerken; of zij gelooven
in vollen ernst, dat de taal speciaal voor hen wonderen achterhoudt. zij gelooven aan
‘woordkunst’ en ‘taalmagie’; de wetenschappelijken en de philosophen onder de
schrijvers reserveeren voor zich een bijzondere geheimtaal; clerken contra klerken,
men lette op de spelling... Met gefronst voorhoofd loopen al deze schrijvers argwanend
langs de grenzen van de hun toekomende gebieden; zij monsteren elkaar welwillend
of minachtend, naar gelang van de omstandigheden en verhoudingen, en zij worden
hysterisch, wanneer een onbescheidene aan één hunner zorgvuldig gecultiveerde
privilegiën waagt te raken. Intusschen leveren zij hun werken af: hun porties
woordkunst, hun armoede van geest, die door het accent van de zingende zaag moet
worden goedgemaakt, hun zooveelste inleidingen tot de wijsbegeerte. Zij verbergen
zich achter hun werkstukken door hun strijd tegen den toon van den eersten regel te
maskeeren met de illusie der objectiviteit; een boek moet voor zijn lezers verschijnen
met het technisch effect van een schilderij; het moet gevernist en ingelijst worden
geexposeerd, met de charmes van het mysterieuze atelier nog aan zich... het
schrijversatelier, dat niet bestaat, omdat het geen andere technische attributen heeft
dan een pen, inkt en papier! Het schrijversatelier wordt gefingeerd, telkens en overal
weer; het moet den lezer worden gesuggereerd, en met des te overtuigender
hypnotische gebaren, omdat het de gedaante heeft van een ordinaire
leeken-schrijftafel! Weg met die ordinaire tafel, dat verraderlijke allemansvloeiblad,
dat potje Parker Duofold kantoorinkt!
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Suggereert mysteriën, drijft de koersen der runen en hiëroglyphen op, houdt taai vast
aan het privilege der clerken! Fronst uw wenkbrauwen, dichters, professoren en
beroepswijzen, en vergeet even uw onderlinge twisten: tum tua res agitur paries cum
proximus ardet! Vertaald: het fronsen is een gemeenschappelijk belang!
En met dat al: het schrijven blijft de goedkoopste, gemakkelijkste kunst, ergo de
meest vulgaire kunst, waarvoor men geen academie en conservatoria kan oprichten;
om te schrijven heeft men geen Maecenas en zelfs geen onbetaalbaren dirigent noodig,
men kan toe met wat verwerkte lompen en een uiterst stijf soort penseel, een vulpen.
Heeft deze onschatbare economische voorsprong den schrijver niets te zeggen? Heeft
hij dan geen gevoel voor symboliek, dat hij de goedkoopte van zijn ‘kunst’ altijd zoo
op den achtergrond dringt?... Maar de schrijver hèèft, op dit punt, geen gevoel voor
symboliek; hij wil ‘duur’ zijn, hij wil zijn techniek en zijn geheimen hebben; hij acht
het beneden zijn waardigheid, economisch te zijn. Hij ziet niet meer, dat alle kinderen
schrijven, terwijl er geen tien op de honderd muzikale of picturale talenten bezitten;
hij zelf gaat schrijven als een kostbare uitzondering, omgaand met de taal als hanteerde
hij porselein; en in plaats van zich het voorrecht der verstaanbaarheid met begeerige
handen toe te eigenen, werpt hij het weg om met woorden te schilderen en te zingen!
Zoo ontstaan de hemelsche gedichten van Keats en Shelley, zoo komen de complete
meesterwerken in de wereld.
Ik herken mijzelf niet meer. Er was eens een tijd, dat die meesters in het
‘schoonschrijven’ mij vertegenwoordigers eener bijzondere geestes-aristocratie
toeschenen, dat ik mij zelfs verbeeldde, dat zij aristocratische verleiders waren; ik
kende toen de dichters alleen uit de litteratuur, ik had nog niet genoeg dichters
ontmoet. Ik had nog niet genoeg nagedacht over de realiteit der verleiding; mij
verleidde niet de verleiding zelf, maar de schoone schijn der verleiding. Dichters
treden op met verleidingsmiddelen, waarvan men veel leeren kan, onder meer ook,
hoe men door
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hardnekkig te blijven zingen veel kan verbergen en toch diepen indruk maken op
een heilsbegeerig publiek. En andere, openhartiger dichters: zijn zij eigenlijk wel
dichters? Maken zij zelf, in humoristische oogenblikken, wel aanspraak op dien
verheven titel?... Ik heb nu veel dichters ontmoet, ook van het genus der zwevende
arenden; maar wat ik op zijn best onder al die majesteit vond, was dicht bij den
beganen grond, was ‘entre nous’. De arenden onder de dichters, de goddelijke
Shelley's, handhaven zich niet op hun rotstoppen, wanneer men die toppen
onbescheiden waagt te frequenteeren. Zij kunnen goede vrienden en interessante
menschen blijken: hun dichterschap verdwijnt met de nabijheid, of liever, het wordt
één van de honderden aspecten, waaronder hun persoonlijkheid kan worden gevangen,
en in negen en negentig van de honderd gevallen niet het belangrijkste aspect...
Mijn geloof in de meesterwerken met den olympischen glans is verstoord;
misschien ben ik zoo ruw gedesillusioneerd, dat ik een overdreven wantrouwen ben
gaan koesteren tegen werken, die met dien schijn van olympische verhevenheid en
objectiviteit de ordinaire schrijftafel verlaten; misschien doet men Goethe onrecht,
wanneer men hem liever en pantoufles bij Eckermann dan op een symbolischen
Pegasus bij Faust aantreft. Misschien... maar het doet ook weinig ter zake, of men
de doode genieën onrecht doet; het is de vraag, of zij zelf gesteld zouden zijn geweest
op het ‘recht’, dat hun dagelijks wedervaart van de zijde der litteratuurhistorici,
vangers van kunstarenden bij uitnemendheid. Ik wil zelfs een genie zien bewegen bewegen achter den starren volledigheidsschijn, dien het ons heeft voorgetooverd in
zijn meesterwerken; ik aanvaard niemands groote en schoone woorden, voor ik hem
duidelijk gebogen heb zien zitten over zijn schrijftafel, schrijvend aan zijn verkapte
mémoires. Ik moet den mémoirenschrijver voor mij hebben ook in de verhevenen,
ook in de verwrongenen, ook in de martelaren en heiligen; er zijn te veel verheven,
verwrongen en hysterische poses in het heden, om maar aanstonds aan al die mirakelen
in het
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verleden te gelooven; het mag sommigen aangenaam stemmen, modellen à la Carlyle
(of laten wij iets listiger zijn: à la Ludwig) voor oogen te hebben, mìj boezemt de
traditioneele ‘held’ evenveel afkeer in als het schoolmeesterlijke ‘genie’. Ik vraag
zelfs om... den mémoirenschrijver in den mémoirenschrijver, en dit in het bijzonder
aan biechtelingen van de allure Jean Jacques Rousseau. De leugenachtigste individuen,
tot groote politici toe, hebben op hun ouden dag mémoires geschreven, omdat zij
zich verveelden en den dood niet zonder den schijn van een ‘welbesteed leven’
konden afwachten; zoodat mémoires van bepaalde grijsaards op zijn minst even
verdacht zijn als de verheven poëzie van twintigjarigen en de style Louis XIV. Boven
de zeventig wil men al te graag zijn leven biechten, maar zelden anders dan als oude
roi Soleil!
Het schijnt voor tallooze menschen moeilijk te zijn zich te verzoenen met de
gedachte, dat meesterwerken, waarom de classiciteit een valschen maar
indrukwekkenden glans heeft gesponnen, afkomstig zijn van medemenschen, die
aan geen enkel biologisch aanwijsbaar structuurverschil onderhevig waren. Blijkbaar
acht men het beleedigend voor zichzelf om niet op één of andere wijze aan
wonderbaarlijk bevoorrechten te gelooven, die dus ook per mirakel konden scheppen
uit het niets; men wil deze genieën dan nog wel een aantal ritueel vastgestelde
stuiptrekkingen toestaan, die aan de baring van het meesterwerk voorafgaan, maar
men wil het genie vooral niet als medemensch en zijn werk niet als mémoires. En
daarom krijgt iemand op een zeker tijdstip des levens genoeg van de officieele
genieën, of zij nu van Schopenhauer dan wel van Emil Ludwig afstammen, en in het
bijzonder van de muziekgenieën, die altijd gelauwerd worden door de critici van een
zeker allooi; hij krijgt er een boosaardig pleizier in, al dat schijnbaar volledige en
harmonische en heroïsche te gaan verkleinen en verscheuren en verburgerlijken. Dan
zien de heldenvereerders u misnoegd aan en zij mompelen iets van: ‘dat het genie
wel banaliteiten geleefd heeft, maar
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dat juist de vonk van het genie...’ En dan is men, opnieuw tot hun groote verbazing,
bereid dat aanstonds toe te geven; het ging immers niet om de genieën, het ging erom,
definitief verlost te worden van den classiciteitswaan, van het gefingeerde
genieën-atelier, dat een burgerlijk werkvertrek pleegt te verbergen.
Ik zoek de mémoires op, omdat ik de spijsvertering der ideeën wil zien onder de
schijnsolide, glanzende opperhuid van het werk, omdat het werk altijd meer verbergt
dan het onthult, wanneer men het neemt als werk en niet als masker. Ik geef daarom
de voorkeur aan boeken, die de sporen van het onvolledige en aanvankelijke durven
dragen, en aan schrijvers, die zich sterk genoeg gevoelen om den schijn van harmonie
en objectiviteit opzettelijk te vermijden. Het is verrukkelijk, de spijsvertering oprecht
te hooren werken, de omzetting mee te maken, als invité (en niet als spion!) aanwezig
te zijn bij een zoo weinig officieel schouwspel; het is weldadig, als iemand u niet
met een masker van schoonheid of wijsheid, maar met zijn eigen, voortdurend
beweeglijke trekken tegemoetkomt; en hoe vaak overkomt u dat onder litteratoren
en philosophen? Hoeveel voorwendsels hebben zij niet uitgevonden, om u bij voorbaat
dat beweeglijke gezicht te onthouden en u met een (soms alleszins geslaagd) masker
te overrompelen! Zij willen u, zonder eerst zichzelf als Jansen of Pietersen te
introduceeren, op het lijf vallen met hun schoonheden en wijsheden; zij hebben
bijzonder veel haast, om over hun persoonlijke res gestae heen te stappen en terecht
te komen bij hun theoretische res gestae. Zij dwingen u tot spionnage, omdat zij het
vrije onderzoek niet wenschen toe te staan; zij dwingen u tot wantrouwen zelfs in
hun eerlijkste theorieën en formules, omdat zij tot in hun eerlijkheid tooneelspelers
zijn geworden. Want hoe zouden mij de res gestae Jansonii kunnen interesseeren,
voor ik weet, wie Jansen is? Of althans een Jansen ontmoet heb, die zich niet
moedwillig achter Jansonius verbergt? Over het ‘bestaan’ van een ‘reëelen’ Jansen
spreek ik nog niet eens, evenmin over een psychologischen of een kentheoretischen
Jansen; ik
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stel mij er voorloopig mee tevreden mij af te vragen, of het schrijversvak soms is
uitgevonden om de spijsvertering der schrijvers te verbergen door een ambtelijk
gewaad.
Begrijpt men, dat ik op dit oogenblik in mijn leven geen ander boek zou kunnen
schrijven dan een boek overloopend van onvolledigheid en aanvankelijkheid? Dat
het een eerezaak kan worden, allen schijn van roman-objectiviteit of verhandelingsstijl
te laten varen en voor den dag te komen als Jansen? Daarom laten de bekommeringen
van velen mijner tijdgenooten mij koud; het aanleggen van wederom een nieuw
bloembed in den tuin der nederlandsche letterkunde laat ik voorloopig gaarne over
aan hen, die beter kweekers zijn dan ik; voor het schrijven van tijden industrieromans,
die de spijsvertering bij uitstek goed verbergen achter een veel pompeuzer Collectieve
Spijsvertering, kan men bovendien altijd gegadigden in overvloed vinden; ook het
elastieken probleem van de goddelijkheid der poëzie en het kunstgehalte van het
essay interesseert mij nog slechts... machiavellistisch, als doorgang naar andere
problemen.
Een schrijver wordt brutaler, na zijn dertigste jaar, als hij ten minste op dien leeftijd
nog geen penny-a-liner is geworden, om met de pen het brood te verdienen, dat hij
op geen andere manier verdienen kon. Hij heeft langzamerhand geleerd, niet te hoog
meer op te zien tegen het handwerk, hij heeft te veel vrienden aan het handwerk
verloren, om nog overmatig eerbied te hebben voor een vak, dat menschen verslindt
om er ambachtslieden voor terug te geven. De ‘geheimen’ van het vak bespreekt hij
niet meer met zooveel ijver als vroeger; de geheimen, waarover men zooveel spreekt,
zijn gewoonlijk al lang trucs gebleken, en over de werkelijke geheimen kan men
beter zwijgen, zelfs zonder een geheimzinnig gezicht.
Een schrijver wordt brutaler... als genieën, litteratuur en officieele wijsheid hem
althans niet voor dien tijd zulk een afkeer van het ‘vak’ bezorgden, dat hij verstomde
en voor-
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goed opbrak uit een milieu, waaraan niets hem meer bond...
De verleiding om te zwijgen is mij soms te machtig.
Moet er weer een boek ontstaan? Moet er aan de ‘productie’ weer een exemplaar
worden toegevoegd? Is het dan niet mogelijk afstand te doen van den schrijfdrang
en een eerzaam burger te worden met hen, die brieven schrijven? Wat ‘eerzaam’!
men behoeft niet eens eerzaam te worden, wanneer men leeft zonder schriftelijke
stofwisseling, men kan dan zelfs royaal en zwijgend het zijne denken van de eerzame
auteurs van het vak!... In die stemming heb ik mij dikwijls afgevraagd, waarom ik
dit boek zou beginnen. Het kwam mij voor, dat alles, wat ik te zeggen had, zoo
vanzelf sprak, dat ik het rustig ongeschreven kon laten en er hoogstens over behoefde
te spreken met een paar vertrouwde vrienden, die geen litteraire inkleeding van noode
hebben en bij het eerste woord al vermoeden, wat het laatste zal inhouden. In die
stemming liep ik onlangs te soezen, zonder eenig verlangen naar schriftelijke klaarheid
in mijn buitelende begrippen, toen ik bijna door een tram werd overreden. Het was
ditmaal niet het gewone ‘bijna’, dat voor elken stedeling dagelijksche ervaring is;
het scheelde een seconde, zoodat de conducteur mij een gerechtvaardigden vloek
toesmeet. Ik was niet eens geschrokken; pas eenige minuten later begon het tot mij
door te dringen, wat ‘bijna’ ditmaal had beteekend. Wie zal het mij kwalijk nemen,
dat ik toen even sentimenteel werd over mijzelf en denken moest aan de mismaakte
massa, die men, gegeven een miniem tijdsverschil, onder de zware motorwagen van
lijn 9 te voorschijn had kunnen halen! Daarna hadden mijn gedachten de volgende
richting kunnen kiezen: ‘Bijna. Het leven hangt aan een zijden draad. Het is de moeite
niet waard, dien korten tijd te verknoeien met het schrijven van boeken.’ Maar zij
kozen die richting niet; zij speelden met het onzichtbare embryo, dat niemand onder
vleesch en botten zou hebben gevonden: het boek, waaraan ik niet kon beginnen.
Die gedachte kwam mij plotseling onzinnig voor: dat iets zoo
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vleeschelijks als mijn embryonale ideeën niet gevonden zou worden, maar mijn
overjas wèl. Een gevoel in mij had zich al zoo sterk aan het embryo van mijn boek
gehecht, dat het onmiddellijk protest aanteekende tegen zijn verloren-gaan onder een
tramwagen. Zoo herinnert een enkel moment den zoogenaamden scepticus telkens
weer aan de grenzen van zijn scepticisme, dat hem wil dwingen den weg van het
zwijgen in te slaan.
Soms, vooral wanneer iemand mij juist een sluitend betoog heeft geleverd, schijnt
zich een soort kindschheid bij mij aan te kondigen. Ik heb mijn tegenpartij aangehoord,
ik heb hem in alles gelijk gegeven, ik bèn dus zijn tegenpartij niet meer; juist dàn
bekruipt mij een onweerstaanbare neiging om goedmoedig glimlachend en
knikkebollend precies langs de mij zooeven geleverde waarheden heen te leven en
dadelijk iets te doen, dat op spelen lijkt, om vooral niet door mijn tegenpartij voor
overtuigd en ernstig medestander te worden aangezien. Dan schijnt mij de sluitende
samenhang van woorden, dien wij een oogenblik geleden met wederzijdsch
goedvinden hebben geconstrueerd, zoo bespottelijk, dat ik onder het schoone
denkgebouw een speelsche bom begeer te leggen. Scepticisme, weg naar het spelen
van een kindschen ouden man, weg naar het zwijgen; de weelde van het gelijk-krijgen
en oprecht gelijk-geven kunnen wij slecht verdragen... Nog onmiskenbaarder nadert
de kindschheid, wanneer een bijzonder dom mensch met een vooroordeel als een
kropgezwel (b.v. het l'art pour l'art of de evolutie) mij in de onschuld van zijn gemoed
een uiteenzetting aanbiedt van zijn levensbeschouwing. Ik hoor die uiteenzetting, ik
zie niets anders dan het volumineuze kropgezwel, ik heb niet den geringsten lust
mijn ideeën kou te laten vatten in den tocht, die uit zijn mond komt; ik luister maar
en voel mij kindsch worden, terwijl ik de zonnigheid van zijn overtuiging of desnoods
de verbitterde heftigheid van zijn martelaarschap onderga. Ik weet, dat zijn leven
niet meer los te maken is van zijn kropgezwel, dat hij zijn waarheid gedisciplineerd
heeft, totdat zij hem het dragen van zijn gezwel mo-
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gelijk en zelfs aangenaam heeft gemaakt: zonder zijn krop zou hij zich mager en
onaanzienlijk voelen, zijn leven zou beroofd zijn van het eenige, wat hem als man
van gewicht in stand hield. Wat moet ik doen? Moet ik hem, die zijn ziekte juist
glorieus in gezondheid, die de dwaling van de natuur met geestkracht in waarheid
heeft omgezet, aan het wankelen trachten te brengen, moet ik trachten hem aan te
praten, dat mijn waarheden zonder kropgezwel zijn ontstaan? Ik doe niets, ik voel
mij kindsch en zwijgzaam worden; ja, soms zelfs spraakzaam, geneigd hem met mijn
woorden door zwak protesteeren of belangstellend beamen van bijzaken te
ondersteunen in zijn verworven geloof. Wat is waarheid, wanneer een mensch zijn
kropgezwel slechts voor zich aannemelijk weet te maken!... In zulke oogenblikken
ben ik geneigd alle kropgezwellen ter wereld rustig te laten uitbotten als kinderen
der natuur, alle domheden toe te glimlachen, geen verzet meer aan te teekenen, ja,
bij mijzelf zonder verdere critiek een enorm gezwel te veronderstellen, dat mijn
ideeën in stand houdt; het is de oude scepticus in mij, die liever zichzelf mismaakt
verklaart dan dat hij de meeningen zijner medemenschen met een absoluut gebaar
waagt te verwerpen; het is de stille epicurist in mij, die er zich doelloos en genietend
in verheugt, dat 's morgens bij het opstaan het water weer met dezelfde koelte in de
waschtafel stroomt; waarom dan nog zich druk maken om een opinie, één van de
millioenen opinies, die tegen de mijne indruischen?... Tot een schokje mij doet
omkantelen; ik zie een aanmatigende geste, ik hoor het geluid van een verstopte neus,
de al te hevige geestdrift over een futiliteit kwetst mijn gevoel voor proporties: en
ik heb mijn tegenstander weer als tegenstander, mijn domoor weer als domoor, het
kropgezwel tegenover mij weer als uitwas! Het is vaak een miniem schokje; maar
het telegrafeert mij zonder mankeeren, dat ik mij vergiste, toen ik dacht louter een
scepticus en epicurist te zijn! Ik weet weer, dat ik nog niet zal zwijgen, dat veeleer
mijn voorloopige hang naar het zwijgen voorbereiding is geweest tot een nieuw
offensief; iets zegt mij, dat ik, één
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oogenblik, bereid was mijn ideeën te vroeg op te offeren aan dien gemakkelijken
sceptischen glimlach van den kindschen ouden man. En even later schrijf ik weer
met de begripswellust van philosophen en het anecdotisch pleizier van
romanschrijvers, alsof ik mijn plaats in de gelederen der vaklieden weer goedsmoeds
had ingenomen; de vrees voor de ‘vanzelfsprekendheid’ van mijn meeningen is
verdwenen, omdat ik aan het geluid van de verstopte neus het tegendeel heb gehoord,
het kan mij zelfs niet meer schelen aanstonds voor mijn lezers te verschijnen met
een Ilias post Homerum, omdat ik schrijf zonder te denken aan de vele denkbare
Homerussen, die mij in het verleden reeds kunnen hebben overtroefd. Het is een
banale waarheid, maar een waarheid: ik schrijf, omdat ik het niet laten kan... zonder
overigens het gevoel te koesteren, dat een goddelijke macht mij drijft of een schare
op mijn woorden staat te wachten; zooveel scepticus blijf ik òòk onder het schrijven!
Schrijven, omdat men het niet laten kan... Het is een onverantwoordelijke
dooddoener, waarmee ik toch voorshands genoegen moet nemen, ook al besef ik de
zwakheid van mijn positie. Schrijven, omdat men het niet laten kan: daarop kan zich
iedere inktvermorser en in het bijzonder de vuilschrijver par droit de naissance zich
beroemen! Aldus amendeert mijn criticus, mijn tweede ik, dat zich aan mijn
dooddoener ergert. Mijn criticus heeft gelijk, hij klasseert mij niet onjuist onder de
vuilschrijvers, waarvan niets mij onderscheidt dan een zeker stylistisch zelfbehagen
en een zekere afkeer van een zekere... eerlijkheid. Maar wellicht is ook deze laatste
confessie nog een onhandige zet. Immers: in plaats van mij zelf met een dooddoener
tevreden te stellen, had ik mij juist hier uitnemend kunnen afficheeren als een mensch,
die voor alles eerlijkheid zoekt en daarom in spijsverteringstaal schrijft. ‘Mes deffauts
s'y liront au vif, mes imperfections et ma forme naïfve, autant que la reverence
publique me l'a permis. Que si i'eusse esté parmy ces nations qu'on dict vivre encores
soubs la doulce liberté des premières loix de nature, ie t'assure que ie m'y
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feusse tresvolontiers peinct tout entier et tout nud’, verzekert Montaigne aan de lezers
van zijn Essais; een eerlijke uitspraak, maar vooral eerlijk door het gemaakte
voorbehoud! Wij leven n.l. niet langer ‘soubs la doulce liberté des premières loix de
nature’, meer nog: de wetenschap heeft ons geleerd aan zulk een ‘doulce liberté’ met
alle kracht te twijfelen; hoe zullen wij dan eerlijk zijn? De eerlijkheid heeft voor
verfijnder geesten haar goeden naam verloren, sedert het publiek onder ‘eerlijkheid’
een soort democratische ongegêneerdheid is gaan verstaan; menschen, die
‘misstanden’ op sexueel en sociaal gebied blootleggen, heeten in den mond van het
publiek ‘eerlijk’. Daarmee heeft voor ons het woord afgedaan als verleiding.
Eerlijkheid is een vorm van strategie, zoo goed als iedere andere vorm van
oneerlijkheid; wie zich aan het menschdom ‘tout nud’ vertoont, weet dat hij daarvoor
zijn goede redenen heeft en dat ook zijn naaktheid nog een pose is. Ik kan niet
ontkennen, dat ik in bepaalde gevallen de onafwijsbare behoefte heb, ‘eerlijk’ te zijn;
in een gesprek met een vriend, en voornamelijk in geschrifte. Maar daartegenover
staan honderd andere gevallen, waarin ik mij voor ‘eerlijkheid’ zou schamen, omdat
zij mij tot een caricaturaal type zou verlagen; men kent ze wel, de typen, die in alle
maatschappelijke situaties, waarvoor huichelarij en schijnheiligheid een vereischte
is, met groote eerlijke oogen binnenvallen; hun gebaar is aandoenlijk, hun ijver
overstelpend en hun carrière gebroken; hun eerlijkheid heeft het heroïsche, maar
tevens het beklagenswaardige van Don Quichote de la Mancha en veronderstelt een
kropgezwel van naïeveteit. Ik zelf heb deze eerlijkheid nooit gekend; als kind
exploiteerde ik mijn eerlijkheid al strategisch, in momenten waarin oneerlijkheid
niet meer opging; als ik gesnoept of in het geheim gerookt had, voelde ik angst voor
de ontdekking en eerst nà de ontdekking heftig berouw. Blijkbaar was dit berouw
echt, want het was heftig; maar even blijkbaar was het geen moreele imperatief, die
vermanend tot mij sprak, omdat hij zich alleen liet hooren en flagrant délit...
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Als men volwassen geworden is en niet langer een idealist, begint men, zij het met
den weerzin van den polemist, te begrijpen, dat men in het leven nog niet als hypocriet
staat door bij zevenachtste van zijn ontmoetingen als hypocriet op te treden; zelfs
tegenover zijn beste vrienden immers blijft men de diplomaat; men houdt rekening
met hun stemmingen, men wil zijn ‘eerlijkheid’ ook in de openhartigste oogenblikken
blijven beheerschen, omdat men van niemand, zelfs niet van zijn besten vriend, dupe
wil zijn. Meer dan oneerlijkheid is de gangbare hypocrisie een gebrek aan humor;
de echte hypocrieten vinden het leven blijkbaar gewichtig genoeg, om zich constant
anders voor te doen dan zij zijn; ook de geestige Talleyrand had in dit opzicht veel
te weinig humor, veel te veel gevoel voor carrière. En welke vriend zal mij kwalijk
nemen, dat ik hem niet nader met mijn onbepaalbaar aantal zwenkende stemmingen,
die mijn ‘eerlijkheid’ vormen? Berust goede vriendschap niet juist op het
kunnen-verdragen van elkaars noodzakelijke hypocrisie? En hoeveel ‘eerlijke’
biechten aan vrienden hebben wij vroeger niet geënscèneerd alleen met het pathos
der eerlijkheid?
Ik ben welbewust valsch in mijn dagelijksch leven, ik ben de collega van mijn
collegae, zooals zij de collegae van hun collega zijn; het is mij voldoende, dat ik
later in staat ben over mijn plechtige collegialiteit te lachen. En als ik dan ‘eerlijk’
tracht te zijn in den uitzonderingstoestand van mijn schrijverschap, voel ik mij
bezwaard door de goedmoedige, moreele klank van het woord ‘eerlijk’. Het wil voor
mij niet zeggen, dat ik nu ieder, die voor mij klaar is gaan staan, trouwhartig de hand
kom schudden, om hem daarna te overweldigen met de hoeveelheid schandalen, die
samen ‘mijn leven’ vormen. Het wil voor mij evenmin zeggen, dat ik alle
schrijversijdelheid prijsgeef, om naakt te poseeren voor alle leden van het
leesgezelschap; ik heb nog ijdelheid genoeg, om mijn zinnen zoo te styleeren, dat
zij voor principieele eerlijkheidsmaniakken onleesbaar zijn, en mijn leven zoo te
styleeren, dat het een rijk gevarieerd schouwspel zonder al te veel vooze plek-
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ken lijkt; ik heb alleen niet genoeg ijdelheid meer, om een professoraat te ambieeren
en daarvoor onverdroten specialistische tijdschrift-artikelen te gaan vervaardigen.
Dit laatste zou men dan mijn eerlijkheid kunnen noemen: ik ben ijdel genoeg, om
mij liever te laten bewonderen als enfant terrible temidden van kunstenaars en
wijsgeeren dan als eerlijk en bescheiden vakman. Met andere woorden: een volkomen
oneerlijke, ijdele vorm van diplomatie, waarachter men mijn levensbiecht zelf maar
moet zoeken, als men daarvoor den tijd wil nemen. Mijn eerlijkheid is niet voor
iedereen gratis beschikbaar, zooals die van dr. van der Velde of andere weergaloos
eerlijke auteurs, waartegen concurrentie onmogelijk is.
Aldus sprekend over de eerlijkheid laad ik wellicht de verdenking op mij, dat ik
met de eerlijkheid coquetteer; ook dien schijn zal ik dan voorloopig getroost
meedragen, tot ik bewezen heb, dat ik niet over de eerlijkheid scherts om grappen
te maken. Ik scherts over de eerlijkheid, omdat ik wil trachten ‘eerlijk’ te zijn zonder
eenige adhaesiebetuiging aan hen, die meenen zich door hun eerlijkheid principieel
te onderscheiden van de oneerlijken. Wij zijn allen hierin gelijk, dat wij ons door
woordgroepeeringen zoo compleet mogelijk trachten voor te doen; dat is voor mij
belangrijker, dan dat sommige individuen, waaronder ik toevallig behoor, zich door
bepaalde maatschappelijke omstandigheden en een bepaald temperament de luxe
kunnen en willen veroorloven onophoudelijk aan gemeenplaatsen te tornen en
daardoor booze gezichten te kweeken. Leefde ik onder andere maatschappelijke
omstandigheden, bijvoorbeeld in de onvolprezen gemeenschap der Sovjets, dan zou
mijn temperament waarschijnlijk niet voldoende zijn om mij tot een ‘eerlijk’ man te
maken; er zou zooiets noodig zijn als moed om te zeggen, wat ik hier in Nederland
zeg met de zekerheid, dat een parlementaire democratie mij beschermt tegen het
vuistrecht. Een complimenteus mensch heeft mij werkelijk eens het volgende
toegevoegd: ‘Ik geloof, dat er moed voor noodig is, om te schrijven zooals u schrijft!’
Meende deze man inderdaad,
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wat hij zei? Verkeerde hij waarachtig in de overtuiging, dat een verkeken kans op
een professoraat, wat brouille met eenige gezeten letterkundigen en nog eenige
consequenties van een ‘onafhankelijken’ stijl in staat zouden zijn mij zelfs maar tot
de keuze tusschen moed en lafheid te verleiden? Hoe weinig psychologie der
‘onafhankelijkheid’ moet deze bewonderaar gestudeerd hebben! Nog nooit heb ik
mijn wijze van schrijven als symptoom van moed gevoeld, omdat nog nooit iemand
mij voor de keuze heeft gesteld: weg met die meening of de kogel! Nog nimmer
heeft een roode soldaat 1) mij met de bajonet naar mijn bureau gejaagd, om in
samenwerking met een collectief van schrijvers een socialen roman van het trambedrijf
te bakken, waarin ik op straffe des doods breed moest opgeven van de vermoeide
platvoeten der tramconducteurs! Wat zemelt men dan van moed! Zij, die onafhankelijk
schrijven als een bewijs van moed ervaren, vreezen de openbare meening kennelijk
als een echte guillotine; zij kunnen niet leven zonder tallooze schouderklopjes in
ontvangst te nemen en stellen zich daarom schrijvers, die in de onafhankelijkheid
leven als in frissche lucht, als helden voor. Zij noemen dezen moed dan den
‘zedelijken’ moed, ter onderscheiding van den moed, dien men in het aangezicht van
gevaar en dood ten toon moet spreiden. Maar het is met dien ‘zedelijken’ moed een
twijfelachtig geval, als met zoovele zaken, die den ‘geest’ van den cultuurmensch
dienen te illumineeren; hij bestaat alleen voor hen, die in de hypocrisie der
samenleving een werkelijken vijand zien; blijkbaar verslaan zij ieder oogenblik, dat
zij ‘zedelijk’ moedig zijn, in die hypocrisie een enormen tegenstander, dien zij in
zekeren zin nog hoogachten door hem ‘vijand’ te noemen. Ik ken dezen moed zoomin
als de eerlijkheid; mijn zoogenaamde ‘zedelijke’ moed stamt niet af van den moed,
waarmee men duels onderneemt, maar eenvoudig van de hygiëne. Men vertelde mij
in mijn jeugd, dat er ‘zedelijke’ moed voor noodig was, om niet te duel-

1) Ik schreef dit voor Maart 1933. Men kan hier thans iedere gewenschte kleur hemd invullen.

Forum. Jaargang 2

858
leeren; ik heb dat nooit geloofd, omdat ik aan mijn eigen schaamtegevoel bij het
denkbeeld alleen van een geweigerd duel onfeilbaar ontdekte, dat zulk een ‘zedelijke’
moed niets anders is dan gecamoufleerde lafheid (of complimenteuzer gezegd: zucht
naar zelfbehoud). Er is waarschijnlijk meer moed voor noodig om te duelleeren, dan
om b.v. vrouw en kinderen te verdedigen; bij een duel staat niemand achter u dan
een dwaze, chevalereske traditie en men moet al bijzonder hardnekkig in de
pantserende realiteit van die traditie gelooven om vrijwillig en toch laf te duelleeren.
Zoo ver echter heeft de europeesche cultuur het gebracht, dat zij de hygiëne van den
schrijver, die onafhankelijkheid heet, door het praedicaat ‘zedelijke moed’ is gaan
indeelen bij de temperamentsaangelegenheden van onberedeneerder wezens dan
schrijvers; zooveel achting heeft de europeesche cultuur langzamerhand gekweekt
voor het weerstandsvermogen van haar eigen hypocrisie. Zij spreekt van moed, waar
geen bom ontploft, waar niets anders wordt opgeofferd dan een weinig gezelligheid,
een weinig beroemdheid, een paar ridderorden.
Ook over moed kan men beter zwijgen, wanneer men tracht zichzelf en anderen
duidelijk te maken, waarom men schrijft; want wie zich moedig voelt bij het
schriftelijk duel in een tolerante samenleving als de onze heeft niet veel idee van den
moed en ongetwijfeld een zeer ‘litteraire’ voorstelling van pijnbank en inquisitie.
Nog weet ik niet veel meer, dan dat ik schrijf, omdat ik het niet laten kan... en daarom
schrijf ik in de spijsverteringstaal van mémoires; want zij, die het schrijven wèl laten
kunnen, maar het niettemin doen, omdat zij het regelmatig bewegen van hun
rechterhand nu eenmaal gewend zijn, verbergen hun spijsvertering als iets
onfatsoenlijks. Mijn stijl wordt daarom niet nonchalant; ik wensch rhytmisch te
verteren. Aan idealistische oprispingen heeft niemand iets, terwijl het dagelijksch
rhytme der spijsvertering meer van iemands ‘innerlijk’ verraadt dan hij zelf wil en
juist datgene verraadt, wat hij door een etalage van bescha-
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vingsgoederen pleegt te maskeeren. De eerlijkheid en moed van de spijsvertering:
daarvoor wil ik trachten in te staan.
Ik tracht daarom niet langer het persoonlijk voornaamwoord van den eersten
persoon te vermijden. Het kost mij overigens telkens nog moeite, om rondweg ik te
schrijven, waar de journalist wij, de man der wetenschap men en de politicus de Natie
pleegt te gebruiken; het herinnert mij nog steeds bij momenten pijnlijk aan de
spreektaal en den persoonlijken brief. Pijnlijk: een bewijs, dat de litterator in mij,
die een afkeer heeft van het ongeprivilegieerde schrijven der niet-clerken, nog altijd
prat wil gaan op zijn middeleeuwsche bevoorrechting, nog altijd meent vulgair te
zijn door zichzelf openlijk verantwoordelijk te stellen voor zijn uitspraken. En niet
geheel ten onrechte; ‘ik’ sleept meermalen de ongelimiteerde mededeelzaamheid
van zelfgenoegzame praatvaars achter zich aan, het kan behept zijn met alle
opdringerigheid der spreektaal en alle familierelazen uit de vertrouwelijke brieven
van moeders aan dochters. Daartegenover heeft het onpartijdige ‘men’ het voordeel
van een aristocratische afzijdigheid en onpersoonlijkheid; de schrijver, die ‘men’
zegt, houdt nog eenige troeven in de hand door zich niet bij het eerste treffen
klakkeloos te vereenzelvigen met zijn uitspraak. ‘Waarom men schrijft’ is iets anders
dan ‘waarom ik schrijf’; in het eerste geval blijft een aftocht naar een veronderstelde
achterhoede van gelijkgezinden mogelijk, in het tweede geval staat de schrijver
openlijk alleen; hoe hij zich ook draait, hij heeft zijn schepen achter zich verbrand,
hij heeft geen collegae en geen landgenooten meer. ‘Men’ is, om zijn aristocratische
reserves, een verleidelijk pronomen voor hen, die nog niet voldoende op hun ‘ik’
vertrouwen en daarom hun woorden flatteus willen beschaduwen met afzijdigheid
en heimelijke ironie (‘de lezer weet, dat ik het ben en ik ben het toch niet geheel’);
‘men’ is een woord voor afstammelingen der wetenschap, die uit hun
wetenschappelijken tijd de neiging tot objectief verstoppertje-spelen hebben
overgehouden. Ik heb van de effecten van dit ‘men’ genoten, zòòzeer, dat het bijna

Forum. Jaargang 2

860
een stopwoord voor mij werd, als ik een persoonlijk oordeel den laatsten zwakken
schijn van objectiviteit wilde meegeven: het miste de kleverige camaraderie van ‘wij’
en het reclame-achtige van ‘ik’, terwijl het van beide een charmant amalgama kon
zijn. Bijna mathematisch algemeen door zijn vorm, was het tevens prikkelend
subjectief door zijn ironie.
De aristocratie van ‘men’ heeft echter, zooals alle aristocratie, naast een aspect
van voornaamheid een aspect van gewildheid. Er komt een tijd, die niet meer van
ontsnappen en afzijdigheid wil weten, de ware tijd voor het ‘ik’. Er komt een
oogenblik, waarin de veronderstelde achterhoede der gelijkgezinde ‘men’ hinderlijk
wordt en ‘ik’ den auteur niet meer als reclame klinkt. Met ‘ik’ is een ander spel te
spelen dan met ‘men’, al is het dan niet bij uitstek het spel van eerlijkheid en moed;
de schrijver verbergt zich even goed achter zijn ‘ik’ als achter zijn ‘men’, hij blijft
evenzeer naar algemeenheden trachten en de aandacht afleiden van zijn eigen
toevallige levenshistorie; want iemand moet wel zeer naïef zijn om te gelooven, dat
in ik-romans en autobiographieën de schrijver zich ‘geeft’. Ik geef mij niet, ik heb
niet de minste reden mij te geven in de chaotische, tegenstrijdige veelheid, die ik
‘ben’; ik heb er belang bij een ‘ik’ te toonen, dat zich als een solide schild en een
snel aanvalswapen voor mij verdienstelijk maakt; dit geharnaste ‘ik’ vertoonen wil
niet zeggen, dat ik alle moeite doe om in mijn hemd te gaan staan, want een kind
kan zien, dat dit een averechtsche tactiek is. Ik blijf tacticus, maar mijn tactiek wijzigt
zich. Ik vestig de aandacht op het officieuze en onvoltooide, op feiten, die mij
betreffen en niemand anders, omdat ik mijn conclusies niet langer den schijn wil
meegeven, dat zij mij als gave geschenken in den schoot zijn gevallen. Ik wil mijn
algemeene resultaten niet langer de wereld inzenden zonder tevens te bekennen uit
welke persoonlijke gebaren zij zijn voortgekomen; een waarheid heeft voor mij geen
bekoring meer, als ik niet eerst ontdekt heb, waar zij haar naam ‘waarheid’ heeft
opgedaan. Pragmatisme en waarheids-
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vereering verdraag ik niet als tegenstellingen, voor ik mijn ‘waarheden’ radicaal
tegen mijn ‘ik’ heb uitgespeeld. Ik schrijf, met de eerzucht mij aan anderen te
verraden... maar met nog grooter eerzucht om een duivelsch bedrog te plegen
tegenover hen, die meenen in mijn schrijvers-ik mij gevangen te hebben. Mijn ik is
een vorm van polemiek, evenals mijn schrijven; of zij waarachtig of onwaarachtig
zijn, wat doet het er toe, als de waarheid mijn eerste probleem is?
MENNO TER BRAAK
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Carpe Diem
Indien het waar is dat de sterren
Voor eeuwig in de ruimte staan,
Zonder dat iets in een nabije of verre
Toekomst veranderd wordt in dit bestaan,
Wat kan dan nog het doel zijn van dit leven,
Dat eens mijn zoon zal kennen zooals ik,
Dan een beperkt geluk en een heel even
Genieten van het vluchtend oogenblik.

J. VAN NIJLEN
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De desperate Dronkaard
Hij wil gelaten van dit leven scheiden,
Voorgoed vertrekken uit dit somber oord,
Waar niets hem nog kan boeien noch verleiden,
Hij heeft te veel gezien, genoeg gehoord.
Maar als hij dan, bij wijze van vaarwel,
Ultime plicht, een laatste glas wil heffen,
Als de avondlucht, die teeder wordt en hel,
Hem wat hij gaat verliezen doet beseffen,
Als hij den lach bewondert van de meid,
Die hem het schuimend glas reikt, als de blanke
Huid van haar borst en arm een zaligheid
Belooft die grooter is dan die der dranken,
Voelt hij zich weer verzoend met het bestaan,
En met de toekomst èn met het verleden.
Hij heeft betaald, hij kan weer verder gaan:
Zóó heeft het laatste glas altijd zijn reden.

J. VAN NIJLEN
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H e t Ve e r
Vooral in het najaar van 1348 heb ik geheele stukken van Europa afgezworven.
Zonderlinge wereld, die ik pas laat in mijn leven in kaart aanschouwd heb, en toen
tot mijn verbazing zag verbrokkelen tot landen en schiereilanden van fantastischen
snit! Een Dominicaan leende mij die kaart een halve dag en een nacht in een rookerige
herberg, en ik, die van al deze landen slechts één weg had afgelegd, wit-stoffig of
modderig, verlaten of gevaarlijk, bochtig of recht, maar van een oneindige lengte,
leerde nu een onverwachte werkelijkheid kennen (onder de hemelsche hoede van
twee bazuinende engelen met een rol perkament tusschen zich, en diverse monsters
en voorwerpen uit den dierenriem eromheen), anders, grooter of misschien geringer,
maar zeker veel meer geschikt in den zak gestoken en verder vergeten te worden dan
die eene weg, waarop ik zooveel beleefde. Bijna had ik den Dominicaan beroofd om
alles rustig te kunnen overleggen en vergelijken, maar wij dronken toen nog een glas,
en daar bleef het bij.
Ik ben groot en stoer van stuk, woest als men mij tergt, verzot op zwerftochten,
en geloof in god noch gebod. Ook niet aan den duivel. Dit laatste, vereenigd met
bepaalde uiterlijke kenteekenen (en een voorval tijdens mijn geboorte, waarover ik
liever zwijg) hebben mij wel eens doen veronderstellen, dat ik zelf de duivel ben.
Die andere veronderstelling is mij voorloopig nog te kras. Ik moet erkennen, dat ik
vaak een bijgeloovige vrees opwek in mijn omgeving. Ook hierover geef ik geen
bijzonderheden, noch over de gebeurtenissen, die in deze of gene stad, in dat of dat
gastverblijf, een zekere achterdocht gerechtvaardigd hebben: ik wil geen wapens in
handen spelen aan mijn vijanden. Dit zij voldoende: gastvrij ontvangen den eersten
dag, den tweeden laat men mij vertellen, den derden nacht slaapt niemand meer, den
vierden of vijfden dag verlaat ik jachtig die stad of dat dorp, met schoutdienaren,
priesters en honden achter mij aan, beticht van de onmoge-
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lijkste misdrijven soms, van lang verjaarde diefstallen af tot het vaderschap toe van
onechte kinderen, bijna zoo oud als ik zelf! Deze gang van zaken heeft zich zoo
dikwijls herhaald, dat ik de nadere omstandigheden bij elk ervan grootendeels vergeten
ben. En, al zou ik al breedvoerig het misverstand aanwijzen, wat hielp het me nog?
Wellicht is deze voorbeschiktheid tot het zoo herhaaldelijk en plotseling verwerven
eener bovennatuurlijke of kwade reputatie een van de oorzaken, dat ik het liefst reis
in tijden van besmetting en epidemie. Zoozeer neemt de angst voor den dood den
mensch in beslag, dat er geen ruimte overblijft voor ingebeelde gevaren, en daarom
kan ik mij rustiger gevoelen in steden, die bedreigd worden door den zwarten dood,
dan waarin alles zorgeloos voortleeft. Weliswaar zou men mij juist in tijden van
ramp of tegenspoed ongetwijfeld verbranden, als men eenmaal op mij ging letten,
maar zoover komt het immers nooit, omdat de aandacht zoo uitsluitend op een ander
punt is gericht.
Bedreigd, zei ik: nog wel zooveel hecht ik aan het leven, dat de heftigst geteisterde
streken me niet zullen zien! Ik reis voor den zwarten dood uit, of volg hem op de
hielen, beurtelings als het loodsmannetje, voorlooper van den haai, of als de jakhals,
die den koning der dieren achternadraaft. Vaak is dit even spannend alsof ik aan
oorlogen deelneem, krijgsoefeningen en rooftocht, waarbij veel berekening vereischt
wordt, hier bovendien een niet geringe ervaring betreffende de gewoonten der ziekte
die ik zoo op eenigen afstand te vriend houd. Nu weer, met die oude kaart, die ik zoo
graag bezeten had, voor oogen, zie ik het belangrijkste deel van mijn avontuurlijke
leven zich afspelen in het gezelschap van den zwarten dood, gevangen in dat vreemde
net van wegen en rivieren; ik zie mij weer steden besluipen waar hij misschien komen
zal of misschien al weer uit wegtrok; ik maak omwegen met hem, vermijd of nader
juist gezonde dorpen, of dorpen waar nog éen oude vrouw in leven is; hardnekkig
blijf ik aan deze of gene kant van een breede rivier; of steek die rivier
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over, waar niemand dit doen zou; in herbergen zie ik mij zitten met de wit-en-zwarte
dobbelsteenen die mijn tocht moeten uitmikken, want veel hangt van het toeval af,
dat wellicht bedwongen kan worden; ik overweeg de aanwijzingen van een gerucht,
verhaal of overlevering, de voorspellingen der artsen, de vlucht van een gier; ik
ontwijk, volg of doorsnijd legerbenden. Voor mij is het verrassende niet: welke
vrouwen zal ik beminnen, daar in die stad, achter die wallen, maar: welke dooden,
welke begrafenissen zal ik er ontmoeten! Zullen de geneesheeren, de lange zwarte
maskers met de werende kruiden voor het gelaat, er rondloopen, reeds, of juist niet
meer? En, eenmaal binnen de poorten, hoe wonderlijk die veiligheid en tegelijk die
angst! Als ik een vrouw bemin (en daaraan is geen gebrek; in tijden van besmetting
geeft ieder zich meer dan ooit aan Venus over, en hij heeft de meeste kansen, die
met het booze op goeden voet staat en dit, zooals ik, laat merken in zijn uiterlijk),
hoe moet ik die plotselinge duizeling, die zwaarte in de beenen uitleggen: is het de
nadering van het genot of van den zwarten dood die zijn bondgenoot verraden heeft
en toeslaat?
Lijvige boekdeelen zou ik kunnen vullen met al wat ik op deze wijze gezien en
gehoord heb, mijn machtigen beschermer achter of voor mij, niet geheel ongelijk
aan die overigens zoo zacht stralende planeet, waarvan ik den naam reeds noemde,
welke zich beurtelings voor of na de zon, als morgen- of avondster met het groote
licht verbroedert. Wat al eigenbaat, roofzucht en wreedheid; oplaaiende haat die men
liefde dacht, haat die zich over een paars lijk werpt en het bedekt met kussen; ouders
die hun kinderen schuw verlaten; onverschilligheid, broedermoord, losbandigheid,
tegennatuurlijkheid, cannibalisme, waanzin, bijgeloof. Verstoorde processies en
massale vlucht, het heilige der heiligen in den steek gelaten; dramatische
bezwijmingen tijdens het bedienen der mis. Veldslagen en belegeringen, in den kiem
gesmoord; vrede gesticht met den dood als bemiddelaar. Een rustig
ouderdomssterfbed, bedorven door een haast posthume besmet-
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ting; kleinkinderen doodziek, terwijl de grootvader zich uit angst aan uitspattingen
gaat overgeven; moeder en pasgeboren kind aangetast, in de beide volgorden;
verkoolde bruiloften; dronkemansgelagen, vanuit hun midden uit elkaar geslagen;
naakt de straat opvluchtende vrouwen; gerechtsdienaren, die het lijk van een
vermoorde weigeren uit te graven; een stad plotseling ontvolkt door een uit de lucht
gegrepen gerucht, of door een grappenmaker, men vierendeelt den grappenmaker;
men beloont of verbrandt heksen; toovenaars worden schatrijk; dansende benden
werpen zich boetedoende, over de wegen; geeselbroeders doen de lucht weergalmen;
honderd maagden verdrinken zich in een meer; dieren worden beschuldigd,
veroordeeld en terechtgesteld, afgesneden lichaamsdeelen van levenden aan het altaar
opgehangen; men eet gestoofde alraunen, gedompeld in menschenbloed. Zwarte
dood, melaatschheid en hekserij vermengen zich in de geesten tot een gruwelijke
drieëenheid. Wat al geneesmiddelen, wat al versjacherde folianten, recepten of
bezweringsformules, verborgen eerediensten, aan den heiligen Rochus gewijd,
tractaten en hiëroglyphen, uit alle wetenschappen en godsdiensten verzameld, en
waarmee men den vijand denkt te bestrijden of zijn gang te stuiten. Maar ik, die mij
op eenige vertrouwdheid met hem meen te mogen beroepen, weet dat hij zich evenveel
aan het herbarium stoort, dat de goede kwakzalvers onder hun neus hangen, als aan
het schreien van een pasberoofd kind. Zoo gemakkelijk is hij, dien men een geesel
god's (hoe dwaas!) genoemd heeft, zeker niet te overwinnen, en zoo schijnt mijn
tactiek, om den vijand op te zoeken, met hem mee te reizen, doch op een zekeren
afstand, nog lang niet de domste. En met de jaren leert men veel: oogenblikkelijk
zich verwijderen bij een eersten ernstigen aanval, lijken ruiken, besmette kleeren en
voorwerpen verbranden, en tenslotte wil ik ook een beteekenis aan sommige
officineele kruiden niet geheel ontzeggen. Maar het belangrijkste blijft toch, zich
met den zwarten dood te verstaan, niet bang voor hem te zijn, voordeel van hem te
trekken. En dan zoo'n onschuldig voordeel
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als een ongestoord verblijf in stad of dorp, zonder het vooruitzicht van een bende
duivelbanners op de hielen! Zeker staat deze houding, wat baatzucht betreft, achter
bij al wat ik al zoo bij den lieven medemensch opgemerkt heb.
Ik sprak over het toeval. Opvallend inderdaad was in mijn leven de rol, door
onvoorziene gebeurtenissen gespeeld, die ik alleen daarom kon aanvaarden, omdat
ik het toeval van te voren opnam in mijn berekening. Maar vooral in de eerste jaren,
toen ik niet meer dan een beginneling was, nog maar korten tijd en aarzelend in de
leer bij mijn zwarten meester, ben ik vaak overrompeld, mogelijk nog veel meer dan
de werkelijke slachtoffers, in hun steden wachtend op den slag, fatalistisch soms,
lijdzaam altijd, terwijl ik, steeds in gewaagde beweging, de kansen vermenigvuldigde
door ze op te zoeken en te ontloopen tegelijk. Als er iemand is die kan beoordeelen
hoe onbekookt het noodlot soms met zijn vinger in de pap roert, dan ben ik dat!
In dat najaar dan, een bleeken Octoberdag, de zon door zeer dunne nevels onderschept,
bevond ik mij aan de oevers van de rivier de * *. Achter mij liet ik de stad, die ik
evenmin noemen zal, waar ik mij, voortdurend bedreigd door besmetting, aan de
zonderlingste orgieën had overgegeven. De hoofdweg boog zich geleidelijk aan tot
naast de rivier, terwijl deze, alsof zij dien weg, zonder kans op goed gevolg overigens,
ontvluchten wilde, zich bijna tot een meer verbreedde. Verderop, belaagd door een
beginnend bergland, versmalde zij vrij plotseling, het verval steeg. Op het breedste
punt bevond zich een veer; de weg zette zich aan de andere zijde voort naar een reeks
dorpen, die ik van vroeger kende, en die voor zoover ik wist nog niet aangetast waren.
Daar wilde ik heen. Bruggen waren in geen mijlen te bekennen; inderdaad had de
natuur die breedste plek, waar het water langzamer stroomde, aangewezen voor den
overtocht. Ik maakte mijn laatste bocht; enkele lage huizen, visschersnetten, groote
roeiboo-
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ten op het land getrokken, drogende zeilen, duidden aan waar ik zijn moest. De zon
was als een witte schijf zichtbaar; heel verweg stonden bergketens onder een onzeker
licht.
Bij het veer gekomen bemerkte ik, niet de eenige reiziger te zijn; men wachtte op
een bank voor een der visscherswoningen, totdat de schipper zijn dobberende boot
in gereedheid gebracht zou hebben. Ik hield mij op een afstand, betaalde, en stapte
het eerst in. Daarop volgden de anderen, en ieder zocht zijn plaats. Toen ik reeds op
mijn bank was gezeten, viel mij aan den oever een meisje op, dat niet meeging, en
hier zeker thuishoorde. Haar gevuld keurslijf, haren, en bruine huid bekoorden mij
zoozeer, dat ik bijna weer uitgestapt was, beheerscht door dat onbedwingbare
verlangen, dat op reis over ons komen kan, wanneer wij, één oogenblik maar, als
een roofvogel in de lucht hangend, schier machteloos tot een prooi getrokken worden,
wellicht evenzeer door onze eigen zwaarte als door de bekoring van wat beneden
ons lokt. Maar niet zoodra zag het meisje mij, of zij gilde, sloeg de handen voor het
gezicht, en verdween. Zij leek zeer jong. En reeds was de boot afgestooten, en dreven
we in afwachting van de eerste slagen. De schipper, sterk, oud en gebogen, droeg
haar en ringbaard nog in wilden overvloed, de ooren waren niet te zien, alleen twee
koperen ringen. Overigens zat ik met mijn rug naar hem toe, en moest mijn aandacht
tot de medereizigers bepalen, een boer, een rijk koopman, een bedelmonnik, een
jongeman met een vrouw, zwaar zwanger. De bewegingen van den roeier bemerkte
ik slechts in den uitersten hoek van mijn gezichtsveld. Daar, onverwachts, kwam het
meisje aan den wal opnieuw te voorschijn, gevolgd door twee jonge knapen; zij
schreeuwde, trachtte de tien, twintig meters, die ons reeds van haar scheidden, te
overbruggen door luidkeels geroepen woorden, waarschuwingen of vervloekingen.
Een van de jongens begon kopje te duikelen en te zingen, een dorpsidioot. Weer
sloeg het meisje de handen voor haar oogen, en na een laatsten vogelkreet verdween
zij voorgoed. ‘Zij ziet
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hier het booze oog’, hoorde ik achter mij mompelen, de veerman; maar hij trok
steviger aan de riemen, schuin tegen den stroom op; de huisjes verkleinden; de wind,
frisch blazend, werd merkbaar, alsof we een tochtigen hoek omsloegen. De boot was
breed en vrij lang, en bezat drie banken; op den bodem, deels bedekt door water, dat
in twee vakken met de schommelbewegingen mee heen en weer gleed, lag een riem,
een korte mast en een dik opgerold, groot stuk zeildoek, pas geteerd, met grijze letters
overschilderd; ander gerei, zeil en touwen, bevond zich in het voorste gedeelte. De
boot trok goed; maar toen kwamen we in den vollen stroom, alle kracht bleek noodig,
en de richting van den wind was te ongunstig om het zeil te kunnen opzetten.
‘De overtocht duurt twintig minuten’, zei grofweg en half verstaanbaar de boer,
die het dichtst bij me zat. Op hetzelfde oogenblik was de monnik, zijn teenen
opkrullend boven het bodemwater, hardop gaan bidden, sloeg de koopman kruis na
kruis, en leunde de jonge vrouw vermoeid haar hoofd op den schouder van haar
metgezel. Het was een vrij wanhopig gezelschap, bleek mij al spoedig, ontzenuwd
door maanden angst. Zelfs de boer, die overigens afgestompt scheen als een stuk
vee, had de vlucht voor den zwarten dood genomen, waaraan zijn geheele familie
ten offer gevallen was. Alles had de rijke koopman achtergelaten om maar zijn vet
lichaam (de huid reeds merkbaar wijd) in veiligheid te brengen, terwijl de jonge
vrouw een onbesmette plaats zocht om althans tijdens haar bevalling buiten bereik
te zijn. Ook over plundering, krijgsbenden, spraken zij. Rampen komen nooit alleen,
zij reizen als vogels of visschen, in zwermen en scholen. De oorlog begunstigt ziekte,
deze, door verarming, wanorde, woede en goddeloosheid, brengt weer nieuwen
oorlog, moord en doodslag. Men hoefde mij niets ervan te vertellen, het was niet de
eerste keer, dat ik in besmet gebied reisde, maar hulpeloozer en bevender
vluchtelingen dan deze heb ik nooit ontmoet! Na zijn gebed tot een goed einde te
hebben gebracht, voerde vooral de monnik het ge-
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sprek verder. Hij had zieken verpleegd en kloosters zien uitsterven, vertelde hij; men
kon hem aanzien, dat hij veel meegemaakt had: mager en versleten was hij, met die
haast onopzettelijke, bescheiden, doch niet meer uit te wisschen rimpeling in de huid,
voor mij het onbedriegelijkst merkteeken van een leven vol ontbering. Onder zijn
kap uit daalden grijze haren neer, van zijn kin een geler baard. Voornamelijk richtte
hij zich tot mij, en gaf, ik moet het erkennen, vrij verstandige taal van zich. Maar op
onaangename wijze werd hij door de zware zuchten van den dikken koopman
begeleid, het spuwen van den boer, en de onnoozele opmerkingen, waarmee de
jongeman de vrouw trachtte op te wekken; zij sliep haast in op zijn schouder, waarvan
haar hoofd telkens afgleed; gezwollen en geteekend stond haar gelaat als dat van een
drenkeling. Een havelooze mand met een magere kip erin stond naast hen.
Aan den horizon merkte ik nu duidelijker de bergruggen op, die met ons mee
zwenkten als langzaam in beweging rakende kudden. Dorpen rijden zich aan hun
voet, moeilijk te onderscheiden; even kwam de nauwe poort te zien, waarheen de
rivier stroomde, werd toen weer afgesloten door den dalenden nevel. Groote vogels
vlogen, wiekten tegen den wind op, of streken neer in het oeverriet, verweg. Vredig
liet ik mijn hand in het water hangen, en gaf me over aan de deinende beweging van
de boot. Afwisselend woei een windstoot voorbij mijn gezicht en rook ik de teerlucht,
die van het zeil opsteeg; afwisselend hoorde ik praten en zuchten, spuwen en praten,
kraken en het gehijg van den veerman achter me; afwisselend zag ik hun gezichten,
de beide harde, het dikke, de beide jeugdige, elkaar bedekken en weer voor elkaar
wegglijden, bewegelijk verschuivend met de schommeling.
‘Ik heb een kruid gevonden dat, mits tijdig afgekookt en ingenomen, de ziekte
bezweert; maar de smaak is zoo slecht, dat ieder ervan braken moet, zoodat het zijn
uitwerking doorgaans mist’, vertelde de monnik. De koopman hief de handen op:
‘Blijf mij van het lijf met geneesmiddelen. Mijn halve vermogen heb ik aan de
geneeshee-
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ren uitbetaald, en toch is mijn eenige dochter gestorven,’ en hij blies, en veegde een
oog af. ‘Dan hebt gij niet genoeg gebeden; uw geld hadt ge beter aan de kerk kunnen
geven,’ en de monnik ging hierop door, weidde uit over miraculeuze genezingen
door wassen afgietsels, aan het altaar opgehangen. Ik maakte hem op de
tegenstrijdigheid opmerkzaam: waarom dan nog kruiden te zoeken, als men zijn tijd
zooveel beter gebruiken kan door bidden, vasten en offeren? ‘Maar God heeft ons
immers ook de kruiden geschonken, en, ik vergat het te zeggen, mijn middel is alleen
werkzaam, indien het gewijd wordt.’ Streng keek hij mij aan. De koopman stak weer
zijn armen in de hoogte en schudde het hoofd; de boer spuwde, de vrouw was gaan
snurken. ‘Maar het vee is gestorven, daar helpt niets tegen,’ bromde de boer. En
achter me hoorde ik, ver, als uit een winderigen kelder: ‘Mijn dochter heeft het in
het hoofd.’ Blijkbaar was de monnik de eenige man met veerkracht en verstand in
dit kleine gezelschap. Vooral de koopman zag er uitermate dom uit, met log gezicht
en bolle oogen die traanden; zijn met bont gevoerde jas zou hem wel gauw door
roovers ontnomen worden, ik wist dat het daarvan wemelde aan den overkant.
Nu waren we in het midden. Van tijd tot tijd dreven zwartgeblakerde planken
voorbij. De hemel stond hoog en bleek. Vreemd, zoo eenzaam op het water. Hun
woorden en geluiden gleden langs me heen; niets dan het regelmatige krik-krak der
riemen en het zoeven van den wind. En ik dacht me in, hoe het bestaan van veerman
hier zou zijn. Een verlangen naar rust en regelmaat besloop me; misschien had ik
ook wel een dochter kunnen hebben die niet recht bij het hoofd was, of een gestorven
dochter, of dan alleen maar vee, of een snurkende vrouw. Verder droomen maar;
veerman, hoe ver zijn we? Eén oogenblik vergat ik hun ellende, hun schichtigheid.
Beklemmend, om als aasvogel door de wereld te moeten zwerven, te leven van
ongehoorde practijken, schrik en bandeloosheid; wat was ik anders dan een
lijkenschender, wat kon ik van het toekomstige leven verwachten anders dan de hel,
in-
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dien die al bestond? Dit koortsachtige bestaan, liefde en vriendschap putten uit een
ontwrichte samenleving, als een doodgraver op het verderf schuimen: kon ik het
maar inruilen voor de vrede van dit landschap, deze rivier, deze boot!
De monnik was weer begonnen te vertellen, een langer verhaal nu, maar steeds
over hetzelfde onderwerp, en op de slapende vrouw na luisterde ieder gretig.
‘Gij allen weet wellicht niet, hoe de besmetting dezer vreeselijke ziekte, waarin
God's toorn zich openbaart, geen hinderpalen telt. Indien God onze zonden straffen
wil, vliegt hij over bergen en zeeën, of zendt een worgengel. En nog beweren
sommigen, dat men althans in de nabijheid van een lijk of een zieke geweest moet
zijn om besmet te worden! Nu dan, ik was jaren geleden, tijdens een der eerste
rampen, huiskapelaan bij een ridder, die een uitgebreiden en kostbaren staat voerde.
Zoo prachtlievend was hij, dat ik een gouden kruis moest dragen; wij aten en dronken
uit goud en kristallen bekers. Zijn kasteel stond op een hoogen berg. Maar op een
dag werd het belegerd, door den doodsvijand van mijn heer. Alles werd afgesloten
en versterkt, en wij hadden proviand misschien voor jaren. De verdediging leverde
zoo weinig moeilijkheden op, dat enkele scherpschutters, op de tinnen, volstonden
om met hun pijlen een aanval af te slaan. Niemand kwam binnen, niemand kwam
buiten. Er vloog zelfs geen pijl of steen in het kasteel, daarvoor had men alles te goed
afgesloten. Dit duurde maanden. Nu, wij zagen voor onze oogen, hoe de vijandelijke
gelederen door de besmettelijke kwaal, die we nog niet kenden, aangetast en gedund
werden. Ze gingen alleen niet weg, omdat ze wraak wilden nemen, ze schreven aan
ons hun ongeluk toe. Maar de ridder werd overmoedig, dronk veel, en mishandelde
zijn vrouw. Ik verdedigde haar zoo goed ik kon, en dreigde hem met goddelijke
wraak. Niets hielp, niets. Die vrouw was nog maar een schim, maar, let wel, niet
ziek. Hij trok haar haren uit, als zij bij hem slapen moest. Ik herhaalde mijn
dreigementen. Nu dan, op den dag, dat de laatste
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vijand gestorven was, of in wanhoop weggetrokken, dat onze bezetting juichend naar
buiten trok, dat alle poorten geopend werden, en pektonnen aangedragen, viel de
ridder neer, zoo zwart als een verdoemde na het laatste oordeel, en op slag dood.
Geen van de anderen is ziek geworden. Vergif kan het niet geweest zijn, want,
wantrouwend, liet hij alles van te voren door den schenker proeven. Geloof me, was
een uwer een verstokt zondaar, wiens daden ten hemel schreiden, hier op dit meer
zelfs zou God u met de ontzettende straf kunnen slaan, ook al is er mijlen in den
omtrek geen zieke te vinden, en al blaast deze wind zoo zuiver als de adem God's
op den eersten dag der schepping!’ Gelukkig hield hij zich in, ongeschikter gehoor
voor een boetpredicatie viel er moeilijk te denken, hoezeer ook neiging en aanleg
van dezen monnik zich schenen te bewegen in die richting. Niettemin had ik oplettend
toegeluisterd. Alles wat met den zwarten dood in verband stond, boezemde mij belang
in, vooral die opmerkelijke listen en lagen, door mij ondertusschen allerminst aan
goddelijke inmenging toegeschreven. Ik opperde dan ook de mogelijkheid, dat een
luchtstroom de kiem der ziekte had overgebracht, of een gevallen vogelveer, of een
dienaar, die in het geheim toch naar buiten gegaan was, mogelijk om verraad te
plegen. Maar de monnik wilde van niets hooren, even koppig als ascetisch; het kasteel
was hermetisch afgesloten geweest, voor mensch, dier en element! Zichtbaar overtuigd
en onder den indruk, kwam nu ook de koopman met verhalen, zoo onsamenhangend,
dat niemand ze zou kunnen navertellen. De jongeman zweeg, de vrouw snurkte, de
boer spuwde, en de veerman achter me, aan wien alles voorbij scheen te gaan,
mompelde eentonig over het booze oog.
Ik betreurde het niet, dat we eindelijk den anderen oever naderden. Over mijn
schouder kijkend, zag ik hutten en boomen opdoemen, en velden achter het riet; ik
werd echter geen menschen gewaar. Kon iemand ook verlangen, naar een zoo
gevaarlijke streek, als wij verlaten hadden, overgezet te worden? Reeds werd de
stroom minder sterk,
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en de wind legde zich, opgevangen door verderop liggende heuvels.
Maar ik wilde nog iets loskrijgen van den bedelmonnik. ‘Eerwaarde vader,’ zoo
begon ik, ‘gij hebt ons ter bovenzinnelijke uitlegging dezer rampen, voortdurend aan
den toorn God's herinnerd. Zonder de mogelijkheid hiervan ook maar te betwijfelen,
zou ik toch eveneens uw meening willen weten over een tegenovergestelde verklaring:
of niet de zwarte dood het spel van...’ Door een nieuw geluid achter uit de boot werd
ik onderbroken; de priester schrok en keek om. De vrouw was plotseling wakker
geworden, stond half op, opende haar oogen, die hardblauw en onnatuurlijk wijd
stonden in het door waterzucht gezwollen vleesch, wees met één hand naar mij, gilde
en prevelde, zonk weer ineen en sliep, somnambulisch, verder. Ik geloof zeker, dat
noch de boer, noch de veerman er iets van gemerkt hebben, en de koopman
vergenoegde zich, mij wantrouwend aan te staren. De jongeman sliep nu ook. Dit is
een van die reisvoorvallen, in den grond avontuurlijker dan moord en doodslag; hoe
graag zou ik dit nog eens ervaren, maar dan langzamer en voorbereid! Wat had de
jonge vrouw gehoord, gezien, wat had zij in mij herkend? Eén oogenblik voelde ik
vaag, dat zij meer bij mij hoorde dan bij dien landelijken reisgenoot. Maar hoe? Zou
haar kind op mij lijken? Al deze gedachten schoten mij te snel door het hoofd dan
dat ik me er toen volledig rekenschap van gaf. De priester wenkte mij stil te zijn, en
waarschuwde me voor onpassende vragen. Reeds was alles gesust. Iedereen zei nog
iets, de boer over zijn vee, de koopman over geld en kind, de monnik bad weer.
Slechts met één roeiriem werkend, begon de veerman ons naar den wal te draaien,
naar een houten steigertje, half tusschen het riet verborgen. Duidelijk kan ik me dit
moment herinneren, wij nu allen opgerezen, beladen met zakken en reisbundels, de
vrouw zacht klagend, zonder meer op mij te letten; daarbij dan de ingespannen
bewegingen van den roeier, het hoofd omgekeerd. Eendvogels vlogen uit het riet op,
het water klotste onregelmatig, niet meer
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in één richting zooals in het midden van den stroom.
De boot lag stil, we konden uitstappen. Een touw om een paal geslagen hield den
kop aan den oever, en de veerman hielp bij den grooten stap schuin naar boven.
Achtereenvolgens liet ik hen langs mij heengaan, de vrouw, de jongeman, de
koopman, de priester; allen kwamen met meer of minder moeite aan land, en na eenig
dralen verdwenen zij. Geen van hen had mij gegroet, en ook de veerman maakte
geen aanstalten mij te helpen. Brommend klom hij terug in de boot, klaarblijkelijk
met de bedoeling een ander touw te zoeken, waarmee ook de achtersteven vastgemaakt
kon worden. Ik wachtte dus tot de boot in zijn geheele lengte naast het steigertje zou
liggen, om dan aan wal te stappen zonder de hulp, die ik niet waardig scheen te zijn.
Vlak bij mij rommelde hij, al prevelend, steeds over het booze oog, - waaruit ik nu
toch wel moest opmaken dat het op mij gemunt was, - onder het tuig en het zeil, dat
op den bodem opgerold lag, tegen een van de boorden aan. Hij scheen niet te vinden
wat hij zocht. Misschien was er ook geen touw en zocht hij iets anders. De man
scheen me plotseling half gek, zooals zijn dochter, en wat mij betrof zijn geheele
familie! Even nadat ik dit veronderstelde, hoorde ik een diepen schreeuw. Hij vloog
achterover, tegen mij aan. Langs mijn ooren vloog zijn muts, en tegelijk enkele
waterdroppels: wankelend liep hij, sprong hij over de banken, schreeuwde nog iets,
viel bij zijn pogingen om aan land te komen tusschen de boot en het steigertje, en
bleef zoo hangen, spartelend, zijn beenen in het water gegleden. Op hetzelfde
oogenblik klonk weer een vrouwenkreet, die zich op zijn beurt in het herhaald aanslaan
van honden voortplantte.
Maar ik lette al niet meer op dat alles. Hoe kon ik ook daarop letten, waar aan mijn
voeten het half geopende zeildoek mij geheel in beslag nam, hoe kon ik op iets anders
letten dan op dit zoo sterk geteerde, niet onwelriekende en ook zoo nuttige voorwerp,
dat echter nog wel iets anders herbergde dan touwen voor een bootje: want daar lag
mijn vriend.
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Het is toen de eerste maal geweest dat ik een slachtoffer van den zwarten dood van
nabij te zien kreeg. Was dat een bijna grauw geworden, opgezwollen paarse kwal?
Het was een hand. Ik schopte het doek geheel van het lichaam af. Een nog jonge
man, gekleed, maar met de borst ontbloot, waarin de andere hand verstijfd greep. De
knieën half gebogen. Haren nat van het bodemwater. Wellicht had de man, reeds
ziek, zich onder dat zeil verborgen om ongemerkt de rivier over te kunnen steken;
bedwelmd, en blijvend bewusteloos geworden, was hij daar gestorven, nog niet zoo
lang geleden. Groote paarse vlekken, met vuil-gele bijtinten en roodere stippen,
liepen over gezicht en borst. De hand op het lichaam was bijna geheel zwart en
vertoonde zweren. Tusschen tanden en lippen stak de tong, blauwzwart. Oogen open,
en rood. Het viel me op, hoeveel overdrijving er school in hun verhalen, het lijk deed
meer aan een regenboog denken, en ik begreep, hoezeer de monnik gelogen had over
dien ridder, die neerviel zoo zwart als een verdoemde. Het was zeer menschelijk,
niet goddelijk, niet duivelsch, wat daar voor me lag; de kleeren leken armelijk als
van een daglooner, een blonde, natte baard bracht nog een nieuwe kleur.
Zoo vond ik dus mijn vriend. Ik heb hem vaak teruggezien, maar dit eerste
oogenblik volstond om mij de macht, den voorrang van het leven te doen beseffen.
De gevaren van den zwarten dood waren in het leven zelf besloten, levend vreesde
men, levend werd men ziek, viel men flauw, stierf men. Het lijk, dat dan ontstond,
bracht weer gevaren voor levenden, die naar alle kanten uiteenstoven, of kalm bleven
staan zooals ik. Zoodra zich het lijk gevormd had, trok de zwarte dood zich terug:
het was hem te rustig, te onbewegelijk; hoe veel aanlokkelijker die levende hersenen,
die zijn beeld vormden, aanbliezen, verwrongen, vermenigvuldigden, aanbaden, die door angst opgejaagde kudden, die steden in wroeging of opstand, de wanordelijk
vluchtende legers, de jonge blanke vrouwen die konden gillen als vogels, zoo'n
vleezige koopman, en dan dat vod van een veerman, die daar hulpeloos spartel-
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de! Met graagte nam ik de rol over, op den kerel toeloopend en hem schuddend, dat
het water onder zijn beenen plonsde. ‘Schoft, je hebt je laatste passagier nog vergeten,
en hij heeft toch dubbel en dwars betaald!’ En lachend sprong ik over hem heen, met
stok en zak stond ik weldra op het hout van den oever; een lange, onmetelijke weg
strekte zich voor me uit; ik voelde me krachtig en gezond, uitverkoren om dood en
verderf om me heen te verspreiden, een geheel dorp te verpesten met mijn adem,
met mijn oogen.
En daar werd ik mijn medereizigers gewaar! Wat bezielde hen: angst voor het lijk
of voor mij? Ik moet wel aannemen, dat zij mij reeds gedurende de geheele overtocht
hebben gevreesd, vooral na het plotselinge en schrikaanjagende ontwaken der jonge
vrouw. Het lijk konden zij moeilijk gezien hebben, zij waren zeker vijftig meter ver,
toen ik het zeildoek ontrolde. Zij vluchtten onmiskenbaar! Misschien dachten zij,
dat ik hen evenals den veerman wilde berooven, wiens kreet zij gehoord hadden.
Hoe het zij, het schouwspel was boeiend, en openbaarde eigenschappen, die ik bij
deze menschen nooit vermoed had. De dikke koopman, voorop, liep het hardst van
allemaal. Zijn buik dreigde van hem af te vallen. De adem van zijn geblaas verdichtte
zich in de koude herfstlucht tot rookwolkjes. Zijn pelsmuts hing op één oor. Zijn
andere oor was rood als een hanenlel. Daarop volgde de boer, die van angst begon
te schreeuwen, toen hij mij zag, en zijn veekoopersstok voor zich uit hield, alsof het
ding een eigen snelheid bezat die de zijne verhoogen kon. Hij plonsde door de plassen
van den weg als over een modderigen akker. De man en de jonge vrouw liepen hand
in hand, maar het was wonderlijk hoe zij zich ontpopte, hoe zij, nu geheel ontwaakt,
met snibbige scheldwoorden, met kwaad overslaande stem haar begeleider voortjoeg;
haar zwaar lichaam schommelde niet minder dan dat van den koopman. Waar was
de kalme en beheerschte asceet gebleven, die het zelfs tegen ridders opnam? De
monnik bleek jammerlijk te hinken, keek voortdurend schuw over zijn schouder, en
was lang niet de moedigste der vijf; zijn gele baard
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sloeg de maat, zijn pij had hij half opgetild, en de bloote voeten vertoonden, als ze
bij het loopen opwipten, door het wit en rood van het vleesch en het zwart van den
modder, een kleurschakeering, die me even deed denken aan wat ik zoo juist verlaten
had. En dan te weten, dat deze menschen twintig minuten lang boven op den zwarten
dood gezeten hadden met hun dikke luie lijven! Hoe zouden ze gillen en misschien
wel van schrik bezwijmen, als ze de waarheid wisten! Ik volgde op een afstand,
zonder veel kans hen in te halen, ze hinkten, sprongen en vlogen als bezetenen, te
vlug voor mij, hoe graag ik hun ook nog enkele bijzonderheden had willen vertellen
over dat vredige reisje, waarop ik me toch één vriend maakte, ondanks mijn
verworpenheid, die zij zoo goed herkend hadden!
In een bocht van den weg verdwenen ze uit het gezicht, de koopman, de boer, de
vrouw, de man; het laatste wat ik zag waren de bloote voeten van den monnik en
zijn benepen ascetentronie. En zoo volgde ik dan, hoogopgericht, vernielziek, dreigend
en trotsch, zoo volgde ik dan: tot den hals toe volgeladen met dooden.
S. VESTDIJK
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Schimp- en Vloekverzen en Fuifliederen van het Spaansche Volk
Geldgebrek is de zwartste smaad,
Kan de braafste te schande maken;
Geen daglooner is in staat
Voor 't gedrag van zijn vrouw te waken.
Voor de mannen die 't geld ontberen
Is de liefde een gevangen haan;
Die moet in onmachtig begeeren
Zijn leven voorbij laten gaan.
Een arme vindt nergens heil,
Want wat en waarheen hij wil,
Hij is een schip zonder zeil.
Als eens naar de bloedrivieren
En mutsaards van Torquemada,
Zoo stroomt nu 't volk naar de stieren.
Wie de kleur van 't verdriet wil zien,
Moet zich voor soldaat verhuren
In de streken waar ìk nu dien.
Men vischt met een riet en een draad Door de mond vindt een visch de dood...
Bedenk dat, wie het verstaat!
Lieve vrienden, de gierigaard
Is als 't varken, zijn lotgenoot: Om zijn léven geen mensch iets waard,
Maar beloftevol voor zijn dood.
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Mijn overbuurvrouw spiedt
Naar onze kant,
Ziet eigen woning niet,
Al is daar brand.
De handel der minnaars
Is vol bankroeten:
't Is een krijg, die de winnaars
Nog 't zwaarste boeten.
Ik zag het: in je deur
Lagen veertien dooden;
Zoo stelde jij te leur
Wie hun liefde boden.
Je hebt zooveel verbeelding Hadt je zooveel olijven,
Dan kon in hun olie
De vloot wel drijven.
Me dunkt, je geboortedag
Was een droeve dag voor de zon,
Omdat hij een ander zag
Die 't in glans van hem won.
Zou 't je moeder niet beter passen,
Eer ze een koning of prins voor je zocht,
Dat ze je gezichtje ging wasschen,
En je een paar schoenen kocht?
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‘Meisje, reik me de hand,
Hier, door 't poezegat’.
- ‘Mijn hand krijg je niet,
Wel de hand van de kat.’
De ziel van de vrouw is gelijk
Aan een diepe waterplas:
De bodem is louter slijk,
Het oppervlak helder glas.
Een oud wijf en een oliepit
Zijn in 't huislijk bedrijf heel goed:
Het oud wijf door gekijf en gevit,
En de lamp door zijn damp en roet.
Mijn schoonmoeder ligt op sterven;
Wie een boodschap heeft voor de hel
Moet zich haasten haar op te zoeken:
Het einde nadert snel.
Mijn schoonmoeder wordt begraven;
Ik neem een uieschil,
Dat is een uitstekend middel
Wanneer men huilen wil.
Als de vrouwen 't vrije bestaan
Van de mannen mochten deelen,
Ze zouden de straten opgaan
Om harten te stelen.
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Dat een man meestal niet wil trouwen
Zonder inkomen, doet hem eer aan:
Men begint, een toren te bouwen,
Dan is er plaats voor de weerhaan.
De leeuwrik mag mooi tierelieren,
De nachtegaal prachtig slaan,
Maar 't gezang van de flesch is nog fijner
Als de kurk er wordt afgedaan.
Ik zoek liefst een die blank is en kuisch,
't Mooiste bruintje staat mij niet aan;
Ik heb niet graag de nacht in huis
Voor de zon is ondergegaan.
Arm en leelijk is beter partij
Dan de mooiste van alle rijken,
Omdat ik haar liever naar mij
Dan in de spiegel zie kijken.
Daar zijn liefdes uit wispeltuur,
Daar zijn liefde uit puur plezier,
Daar zijn liefdes te huur voor een uur
Als een rijtuig met een koetsier.
Alle sigaretmaaksters dragen
In hun mantilla
De spreuk om zich heen geslagen:
‘Leve Sevilla’.
- Wie dat zoo zeggen
Zijn zelf op 't veld, heele dagen,
Ploegen en eggen.
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De rivier door Sevilla
Moest wezen van wijn,
En de Toren van 't Goud
Moest een herberg zijn;
Goedheid en zegen!
Wat een dronken gedrang
Kreeg je dan langs de wegen!
Als die eens in puin viel,
Die tabaksfabriek,
Dat zou dan het eind zijn
Van de meisjeskliek;
Heisa ha ho!
Of een toren kapot ging
Door de sprong van een vloo!

HENDRIK DE VRIES
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Illusie
I
Het is een vermoeidheid, die zich langzaam meester maakt van den mensch, het is
een vermoeidheid, die zoo langzaam voortsluipt, dat de algeheele uitputting meestal
samenvalt met het tijdstip van den dood: de vermoeidheid veroorzaakt door het spel
tusschen instinct en cultuur. En slechts weinigen hebben den moed vóór den tijd te
zeggen: Wij spelen niet meer serieus mee, wij willen ons niet langer meer vermoeien,
wij bedanken er voor nog langer aldoor opnieuw dezelfde fiches in te zetten, die we
met jullie spel gewonnen hebben. De fiches die we bij jullie gewonnen hebben,
houden we in onzen zak en als we nog eens een enkelen keer inzetten, zetten we
fiches in, die precies op die van jullie lijken maar waar we op een geheel andere
manier aan gekomen zijn. We zullen dan niet valsch spelen (jullie zouden het niet
eens merken) want we hebben jullie nu gewaarschuwd.
De witte beesten zullen doorgaan met elkaar te spelen.

II
Illusie is een periodiek terugkeerende levensbehoefte zooals b.v. eten of drinken.
Illusie is voor allen een levensvoorwaarde; bovendien voor velen een gewoonte en
voor sommigen een verslaafdheid. De vraag naar illusie in de wereld is dan ook
buitengewoon groot. Maar niet iedereen is in staat zijn eigen illusie te scheppen,
zooals niet iedereen in staat is zijn eigen aardappelen te verbouwen. Dezulken moeten
hun levensbehoeften aardappelen of illusie ergens zien te koopen. Goddank is er
voor hen genoeg illusie te koop. Overal, in elke soort en qualiteit.
De ‘cultuur’, de ‘beschaving’ begint op het oogenblik, dat de handel in illusie
begint. Het fabrieksgeheim van den illusieproducent is: Wat voor mij geen illusie is,
kan voor mijn buurman wèl illusie zijn. En de groote Kultur-
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schwindel begint met religie en kunst, twee illusiemogelijkheden, die zich tot op den
huidigen dag gehandhaafd hebben.
De literatuur is een illusie, die sinds de laatste eeuwen de meest gewilde is. Het
groote voordeel van haar boven andere illusie-genres is, dat men de literaire illusie
kan genieten waar en wanneer men wil, tegen matigen prijs. Om b.v. een muzikale
illusie te kunnen genieten, moeten er eerst een voldoende aantal muziek-illusiezoekers
bij elkaar zijn om dat concert op een bepaald tijdstip mogelijk te maken. Slechts
enkelen kunnen zich de luxe permitteeren een compleet orkest op elk oogenblik van
den dag of den nacht te hunner beschikking te hebben. De mindere man is aangewezen
op een boek. Wat voor een boek? Een roman, een illusie die toegankelijk is voor een
middelmatige intelligentie. Een illusie die zoo concreet is, dat zij op zichzelf een
realiteit kan zijn, een illusie die op het bekende leven lijkt, maar er andere situaties
en mogelijkheden van doet zien. De illusie ‘roman’, niet zoo abstract en onmogelijk
als de muziek, niet zoo vluchtig als de schilderkunst, niet zoo krampachtig als de
philosophie, niet zoo gevaarlijk als de politiek, niet zoo onberekenbaar als de liefde,
niet zoo verplichtend als de godsdienst, heeft één gevaarlijken concurrent: het theater.
Hier bestaat de illusie uit levende menschen, die spreken en handelen, zooals in het
werkelijke leven. Hier zijn geen letterteekens eerst in visioenen te vertalen. Hier
biedt de illusie zich concreet aan. Alleen wordt het theater door één omstandigheid
gehandicapt: het is een illusie, die men, zooals de muziek slechts en masse kan
beleven, bij afspraak, niet spontaan.
Zóó was de situatie van den roman als illusie-artikel tot in het begin dezer eeuw.
Toen kwam de onvermoede concurrent: de film. De film, eerst beschouwd als een
uitlooper van het theater, bleek duizend mogelijkheden meer te hebben. En de
‘moderne’ mensch die illusie zoekt gaat naar een bioscoop. Weliswaar is de bioscoop
nog niet in een stadium dat hij elk uur van de vierentwintig ter beschikking van het
publiek kan zijn, maar practisch gespro-
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ken kan de film reeds aan iedere spontane illusie-behoefte van den mensch voldoen.
D.w.z.: de optische illusie ‘film’ kan aan dezelfde vraag naar illusie voldoen als de
visionaire illusie (moeilijker; meer intelligentie en psychische energie vereischt!)
‘roman’. De strijd tusschen film en roman zal een economische concurrentiestrijd
worden zooals tusschen twee kruideniers in dezelfde straat. Een strijd waarbij de
film echter dit vóór heeft op den roman: concreter, dus meer populair te zijn. De
roman zal trachten zich te handhaven, door te geven wat de film kan geven. Maar
de pogingen om filmisch te zijn, zijn de laatste stuiptrekkingen van den Kitschroman.
Want zij die zich voor de avonturen des vleesches interesseeren zullen naar den
bioscoop loopen en alleen zij, die zich om de avonturen des geestes bekommeren,
zullen naar een roman grijpen. En behalve de roman waarvan het intellect de held
is, zal de pornographische roman in een puriteinsch land als Holland een toekomst
hebben.
VICTOR VARANGOT
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Uitbloei
Gij zijt als schone bloem
in een ver water
kind:
voor later de vrouw
en de mannen ten doem.
nog draagt ge uw hoofd kinderlik recht
in de lucht.
al vlucht door uw vlees
reeds een eerste gevecht.
stil draagt gij aldus een eerste leven
naar de eerste kus
die niet van uw vader is.

FRANS BUYLE
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Klacht
Mijn handen ruiken naar de groote stad,
in mijn oogen zijn schaduwen van wilde nachten
en aan de toppen van mijn vingers wachten
gevoelens die ik ééns heb liefgehad.
Ik droom van lepreuzen in een oostersch huis
en tast in wanhoop naar mijn ruige beenen;
ik voel mijn hart, de hoop is niet verdwenen,
maar op de wereld ben ik niet meer thuis.
Is er dan waarlijk niets meer achter dezen muur
dan wat gevoelens en de geur van steden,
dan ziekte, zonde, nood en wat gebeden
die geel en stoffig worden op den duur?

LOUIS DE BOURBON
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Bij een ‘Slechte Roman’
Het is aanlokkelijk om het etiket ‘slechte roman’, enkele jaren geleden nog een
slagwoord vol principieele beteekenis, te bewaren voor sommige romans waarin de
auteur zich aan geen enkele bedoeling zoo duidelijk houdt als aan het laisser-aller
van zijn voorkeur. Les Pléiades van Gobineau is zulk een roman-van-voorkeur. Het
charmante tweede hoofdstuk is tegelijk nonchalant en veelbelovend; drie personnages
die ondanks een begin van ervaring nog alles van het leven te verwachten hebben,
ontmoeten elkaar in een situatie die alle mogelijkheden openlaat en in de eerste plaats
die van uitgewisselde bespiegeling: op reis, in de postkoets, op de boot, in een
hotelletje aan een van de Italiaansche meren. Aangezien geestelijke disponibiliteit
onder zulke gezegende omstandigheden even herkenbaar is als een
vrijmetselaarsteeken, worden de drie jonge mannen, elkaars medereizigers bij toeval,
reisgezellen, samengeraakt als de drie eenoogige calenders uit de
Duizend-en-Eén-Nacht die eigenlijk koningszonen waren. Na de avondmaaltijd,
temidden van de toeristachtige agrementen van Isola Bella, op het hotelbalconnetje
dat (daar of elders) zoolang de westersche beschaving duur het decor zal blijven voor
voluptueuze zelfinkeer en speculatie die spot met de zwaartekracht, ontwikkelen zij
hun beeld van de pleïaden: de vriendschap van de enkelingen die de smaak niet
deelen van de massa, en met afzijdigheid bij hun geboorte gemerkt zijn of er door
de anderen in worden gedreven. Dan zijn zij aan de confidenties toe, waarbij Gobineau
medewerker wordt van zijn personnages en hun onuitgesproken gedachten vlecht in
hun relaas, en de eerste ‘eenoogige koningszoon’ begint zijn verhaal: ‘Ik ben in
Bagdad geboren...’ - waar zijn vader dan ambtenaar van de Indische Compagnie
bleek te zijn.
Enkele jaren geleden, toen een fransch essayist verklaarde dat de slechte roman
de eenige was die men nog schrijven kon, was het nog iets om over te theoretiseeren;
sindsdien
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is de hartstocht voor de litteraire theorie een beetje overgedreven, en deze speciale
theorie is aanvaard en dus ook vergeten. Men had toen ook nog dat duidelijke
steunpunt: voor en na den oorlog. Tegenwoordig, nu de -ismen minder in de lucht
zitten, en groote wolken van massa-taboes aan de horizon de groeps-taboes dreigen
op te slokken, komt er een gevoel in ons op dat bijna op voorvadervereering zou
lijken als het iets positiever was; het melancholieke idee dat wij onze voorliefdes uit
het verleden minder als luxe dan uit noodzaak cultiveeren, ter zelfrechtvaardiging.
Dit gevoel is trouwens evenzeer juist als onjuist; wij verschillen van wat uit een vorig
tijdperk verwant is met al het verschil dat een andere mode van conversatie, van
omgang, van door de omstandigheden bepaalde reacties, iedere dag in ons levend
houden; de waarden die een boek van vroeger verdedigt, verdedigt het tegen andere
standaarden. Er blijft een marge voor vergissing of hineininterpretieren, van ander
woordgebruik ook. ‘Vertu’ had voor Rousseau, ‘esprit’ en ‘plaisir’ hadden voor
Stendhal, een volheid van beteekenis waarvoor wij zelfs geen andere zoo volledige
beteekenis in de plaats weten te bedenken. Er zijn geen essentieel-menschelijke
dingen met zulke nuances gemoeid, maar op een geheel onvoorzien moment zouden
explicaties noodig kunnen zijn als in het geval van vrienden van verschillende taal
of van geheel andere opvoeding. Men is niet absoluut zeker van het aantal
sous-entendus waarop men rekenen kan.
De ‘slechte roman’ Les Pléiades is zeker minder principieel zoo geschreven dan
een twintigste-eeuwsch auteur het zou doen die er niet toe komen kan zijn personnages
een afgerond lot of zijn verhaal een bevredigend slot te gunnen. Het bevredigende
slot is er trouwens bij Gobineau, en zoo suikerzoet dat men er zich afschuwelijk door
bekocht voelt. En toch schijnt hij zich in zijn mozaïek-achtige opzet tot ver in het
boek een zekere willekeur wat de ontwikkeling van zijn personnages aangaat, voor
te behouden. Maar in plaats dat de levensopvattingen langs elkaar schuren, de uitingen
van verschillende intellecten, of van
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intelligentie en gevoel in eenzelfde verbrokkeld personnage, zich spichtig of
zwaarmoedig in de rij scharen, vormt dit alles bij Gobineau een borduurwerk van
wat nonchalante bescheidenheid. Hij heeft geen centrale figuur en geen voortgezette
karakterbeschrijving, hij laat een begonnen karakter schieten voor een situatie waarin
hij zijn plezier in gevoelssubtiliteiten bewijzen kan. Ten slotte, maar dat is zeer in
het nadeel van het boek, gooit hij een aantal gebeurtenissen in elkaar die maar al te
duidelijk het gunstige lot doen kennen dat hij de sterren van zijn pleïade, de moreele
uitzonderingsmenschen, gunt. Zoo worden helaas de individualisten die zich in het
begin zoo achteloos-overtuigend van hun afzonderlijkheid bewust zijn, gedurende
den loop van het verhaal tot zoete kinderen; ook een ‘slecht’ personnage, de gravin
Tonska, over wier verwantschap met de pleïade in het begin de grootste twijfel moest
bestaan, wordt er nog bijtijds bij ingelijfd, en zoo eindigt alles in de sfeer van de
Comtesse de Ségur, in het rose-met-een-plaatje van de kinderboekerij. Het gebeurt
weliswaar zoo pretentieloos dat men er nauwelijks kritiek op kan formuleeren, en
met een zoo duidelijk beleden voorkeur voor een bepaalde maatstaf van leven - die
van de gevoelseerlijkheid - dat men toch de belofte van de eerste hoofdstukken niet
geheel en al verraden acht. Men ziet trouwens dat Gobineau aan zijn pleïadesterren,
eenoogig immers, een zekere zwakheid, althans kwetsbaarheid en gevoeligheid voor
ook verkeerde invloeden, als integreerend karakterbestanddeel wenscht te geven, en
daardoor blijft dit romaneske verhaal een kant van psychologische soberheid houden.
Bij de vrouwen echter is het slecht gelukt, behalve bij de elegische Harriet, die wel
al evenzeer een engel is als de twee jongemeisjes die erin voorkomen, maar toch van
een eigen sfeer doordrenkt. De mannen, ook de drie ‘koningszonen’, blijken in de
uitwerking eigenlijk even sympathiek als oninteressant; Les Pléiades is alles te samen
een roman die met opmerkelijk veel fijne en juiste trekjes toch geen inspiratie tot het
einde toe verraadt. Een uitzondering is de zonder-
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ling Casimir Bullet, wiens episodisch optreden een veel scherper beeld laat dan de
legkaart der andere lotsbestemmingen. Hij wordt in een voortreffelijke koele stijl op
het voorplan gezet: ...‘pouvait passer pour un original. Le nom de Casimir Bullet ne
lui appartenait que parce qu'il l'avait pris, et il s'en était accommodé, parce qu'après
l'avoir considéré longtemps, il l'avait trouvé ridicule,’ - en zijn toon is op een gegeven
moment zoo penetrant dat zelfs het psychologische beeld dat men zich vormt van de
gravin Tonska tegen wie hij spreekt, erdoor aan scherpte wint. Het is te vreemder
dat men ten slotte van Les Pléiades toch niet meer dan een handvol vrij vage
indrukken overhoudt, waar men door de beste fragmenten zeker is te doen te hebben
met een auteur die zich een eigen wereld denkt, waarin zijn soort menschen leven.
Het happy end is niet zoo klakkeloos als Gobineau's nonchalant omspringen met
de gebeurtenissen zou kunnen doen vermoeden, omdat het toch nog een wisselwerking
van met zorg bij elkaar gebrachte karakters in het vooruitzich stelt. Weinig
ontknoopingen van romans zijn bevredigend (wanneer men zichzelf naar hart en
geweten ondervraagt), maar zij kunnen toch ten minste een gevoelswaarde bezitten.
Een typisch slot dat onbevredigend is ten opzichte van de hoofdpersoon is dat van
Larbaud's Barnabooth, maar hoeveel subtieler is het aangebracht. Barnabooth: ander
boek waarin de auteur (een veel knapper schrijver) zich gaan laat op een voorkeur
voor zijn soort en uit een onbedreigde voorraad vrije tijd een rijke winst aan lucide
gevoeligheid puurt; maar met een realiteit als inzet waarbij Gobineau's operettestaatje
meteen in gruis valt. Gobineau's ‘koningszonen’ leven een vrij gewoon en
waarschijnlijk bestaan, maar in een wereld die als weerstand nergens de grens van
een romaneske intrigue doorbreekt. Barnabooth is een lichtelijk buitensporig
personnage, maar speelt om een inzet en tegen een wereld die men voortdurend als
echt herkent.
Toch ontsnappen ook de eerste hoofdstukken van Les Pléiades aan de verbleektheid
van de rest omdat zij repre-
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sentatief zijn voor een litteratuur-van-den-vrijen-tijd die een genre apart vormt. Zelfs
wanneer de geschiedenis misschien later de heele litteratuur tusschen 1900 en 1920
vanuit de gezichtshoek der vrije-tijd zou bezien (Proust), dan nog vormen zij die de
speciale waarden ervan geproefd hebben, een lijn die buiten de jaartallen omgaat.
Het zijn misschien vooral degenen bij wie de sensibiliteit zich van nature niet naar
de onmiddellijke beteekenis van een activiteit maar naar het persoonlijk naproeven
richt. En het is niet voor niets dat in dit genre het reizen een uitgezochte plaats
inneemt.
ELISABETH DE ROOS
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Zuidelijke Bloemenmarkt
Gebogen tulpen, lelietjes van dalen,
roepende vrouwen in heur klein plantsoen,
ranonkels, hyacinthen, sluiergroen
voor bloemgezichtjes als een dunne voile,
de zee onder de zon ruischt van opalen
zoo luid als duizend bruidsjaponnen doen;
het regent nachtelijk in dit seizoen:
de bloemen kunnen open ademhalen.
De bloemen geuren zwaar en zacht als droomen,
vuurvlinders wemelen, licht, blij, verward,
zóo wie hier uit een regenland mag komen,
eindelijk door geen grijsheid meer benard zoo wie aan éen gezicht niet kan ontkomen:
het regent eeuwigdurend in zijn hart.

ERIC VAN DER STEEN
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Panopticum
Afscheid van Kostersloot
Het tijdschrift Forum heeft in de konstellatie van Nederlandse tijdschriften, gedurende
de twee jaar van zijn bestaan, zijn taak grotendeels volbracht. Het is zelfs van
vijandige zijde erkend geworden als een ‘leidend tijdschrift’, al was het volgens
goed-roomse wereldbeschouwing wel opvallend achttiende-eeuws. Het heeft, volgens
anderen weer, toch een nieuwe geest of toon gebracht; en dit nu is natuurlik weer
uiterst relatief: zoals het nieuwe altijd is voor de histories-filosofies ondergelegde
geesten, waaraan goddank geen gebrek is bij ons. Relatief blijven zelfs de nieuwe
relativiteitsteorie en het genie van Einstein, tegenover het genie en de
relativiteitsteorieën van Protagoras; en waar het genie bij het nieuwe ontbreekt, kan
het oude relatief verpletterend zijn. Zonder dat men het nodig vond er speciaal op te
wijzen, heeft men bijv. altijd een sterk verband kunnen voelen tussen de domineesgalm
van de heer Dirk Coster waar hij ‘het schone = goede’ verkondigde, en de leer van
een dichterlik wijsgeer genaamd Plato of Platoon; het ‘katoliek verzet’ van de
Brabander Anton van Duinkerken lijkt griezelig afhankelik van een handvol
kerkvaders die toch zijn ‘emancipatie’ allerminst hebben doorgemaakt; het beroemde
‘stemmetje van binnen’ zelfs, waarmee de vaderlandse opvoedkunde zoveel sukses
heeft gehad, ziet er raar uit wanneer men het bij Sokrates terugvindt onder de naam
daimonion. In zulk een groot en kultureel verband wordt het nieuwe van Forum voor
de meest forumse geest zelfs onmiddellik twijfelachtig: histories alleen beschouwd,
zoals de dichter Nijhoff zijn eigen werkzaamheid weleens beschouwen mocht, zou
het nog gaan, maar tegenover de histories-filosofiese algemene ontwikkeling strijkt
men de fonkelnieuwste vlag. Ook de achttiende-eeuwsheid die ons zo karakteriseert
zij dus gaarne toegegeven, vooral aan lieden die, om tot de nieuwe tijd te behoren,
zich niet eens beroepen op de machine en het gewapend beton, maar op een
geestesgesteldheid waarin de middeleeuwse schemer - tot hun geluk overigens - nog
steeds krachtig gekweekt wordt als hoofdelement. Maar hoe men er verder ook over
denken mag, men zal toegeven dat Forum zijn strijd gestreden heeft, en voor de
weetgierige die nog eens ernstig vraagt waartegen eigenlik, is het antwoord nu wel
in een korte formule samen te vatten: tegen diverse vormen van humbug, van gangbare
valse munt en van stelselmatig opgeblazen waarden in leven en kunst, in etika en
estetika, meer bepaald in het hedendaagse Nederland.
Wij geven ons nogmaals nederig rekenschap dat dit gebeurt in de eerste helft van
de twintigste eeuw, op een moment in de beschavingsgeschiedenis waar het
individualisme, hoe zacht demokraties ook gestemd, zich schrap zet tegen diverse
vormen van onteigening
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en opslokking door onder elkaar tegenstrijdige kollektieve programma's. En ik,
opeens heel egocentries nu maar weer, meen in deze strijd mijn plicht gedaan te
hebben als redakteur. Voor menigeen was het zelfs rijkelik te veel, heb ik mogen
merken. Toen tegen het midden van 1933 in diverse periodieken het langverwachte
tegenoffensief der Costerlike sympatieën zich afwond, kon ik zonder één vergissing
alle edeldoeners van professie zich tegen mij zien samenrijen, van Dr. Donkersloot
uit Zuoz tot de Haagse oudeheer Borel, met precies de argumenten en burgerdeugden
waarin het soort zwelt. Het gaf mij eindelik de voldoening waar ik ook wel een beetje
recht op had, de revanche van de tollenaar die, het koor de farizeërs horend, eindelik
op zijn beurt denken mag: ‘Het is dus een feit dat ik niet ben als dezen’.
Het liegen van de katoliek Van Duinkerken was geheel naar het recept van zijn
polemiese school: met het woord ‘moraal’ in de mond stelt men in zijn kringen
natuurlik de sadist Torquemada boven le bonhomme Diderot. Ofschoon hij mij over
Bruning aanhaalt en mijn bundel Voor kleine Parochie ernstig blijkt te hebben
bestudeerd, liegt hij dat ik de heer Coster aangevallen zou hebben na iedereen, en
zelfs na Greshoff en Ter Braak; zoiets is, in zijn kringen, wellicht een bewijs van
‘zedelike volwaardigheid’. Mijn eerste anti-Coster-stuk dateert van Okt. '25, het stuk
van de door hem vereerde Bruning van begin '26. Voor de moraal zou dit ene feit
volstaan, maar de katolieke scherpzinnigheid is er ook nog. In die lijn heeft de heer
Van Duinkerken dit verpletterende woord over mij gelucht: Inzake godsdienst is de
houding van du Perron laf. Hij bleef in gebreke zoiets in mijn taal terug te vertalen,
omdat zelfs een weggelopen pastoor nu eenmaal niet begrijpen kan dat mij hier
gezegd werd: ‘Inzake lafheid is u laf’. Inzake lafheid nu wil ik deze Brabantse botterik
onmiddellik als kampioen erkennen; iets geheel anders wordt het eerst wanneer zijn
interviewer en adjunkt-klerk ons bescheiden uitnodigt om in zijn uiterlik een soort
Villon te zien: op twee portretten die ik van hem zag heb ik hoogstens bevestigd
gevonden dat de pastoor, zelfs als hij mislukt is, de charmes uitstraalt van de
sigarenhandelaar.
De doktor-in-de-letteren Donkersloot (met wie de vorige spreker het inzake mijn
onwaardigheid ‘volkomen eens’ is) liegt niet, omdat hij, geen katoliek zijnde en dus
strijdend zonder een absolutie in iedere zak, zich alleen krachtens zijn doktorstitel
veroorloven mocht onjuistheden te verkondigen. Hij filosofeert dus over de
toenemende onbeleefdheid in de Nederlandse letteren, sinds Marsman, Ter Braak,
Greshoff en ik ons wat duideliker over de edeldoenerij zijn gaan uitspreken. Dr.
Donkersloot weet blijkbaar volstrekt niet dat Van Deyssel, wat bij een zeer
oppervlakkige beschouwing toch al manifest wordt, viermaal zo onbeleefd is geweest
- kwantitatief en kwa-

Forum. Jaargang 2

898
litatief - als de onwaardigen waarover hij zich beklaagt bijeen. En dat Multatuli
minstens even vaak en grondig onbeleefd wist te zijn vóór Van Deyssel; zijn vriend
en uitgever Funke noemde het zelfs wel ‘ploertig’. Het praatje dat deze beiden van
genialiteit overliepen en wij natuurlik niet, moge Dr. Donkersloot zich in een even
edele als statistiese bespiegeling als de zijne besparen. Van een Léon Bloy (die altans
katoliek genoeg was om een Van Duinkerken niet te ontgaan), van een Laurent
Tailhade, van de satyrieke dichters der 17e eeuw, moet Dr. Donkersloot wel helemaal
niets weten, het is dus onnodig hem aan het verstand te brengen hoe verkwikkelik
al deze mensen waren, vergeleken met degenen die zij te lijf gingen, al waren zij
dikwels niet erg geniaal. De afwezigheid van genie rechtvaardigt bovendien evenmin
het soort humbug dat de edeldoener van zich afgeeft; en summa summarum is het
wellicht omdat sommige mensen het recht nemen onbeleefd en zelfs ‘ploertig’ te
zijn, dat de humbug van de edeldoener zoveel illuzies geeft aan wie van huis uit
gevoelig zijn voor de distinktie van de Zondagschool.
Het zieligste is misschien toch nog dat Dr. Donkersloot in zijn poging om
voorbeelden te geven van zijn uitverkoren type: de gentleman to the backbone, niets
meer scheen te kunnen vinden onder de eigenlike letterkundigen en een krachtig
beroep moest doen op de vertegenwoordigers van ‘aanverwante vakken’.
Theun de Vries (‘de verkeerde De Vries’, zei Slauerhoff; als men De Vries heet
en verzen schrijft heet men Hendrik) en A. den Doolaard hebben zich, ieder in eigen
toonaard, in pugilistiese fantazieën vermeid. Theun de Vries, voorstander van het
Rembrandtieke, drukt zich niettemin uit met het arsenaal van Freudiaanse formules
dat iedere derderangs-geest tegenwoordig tot zijn dienst vindt. Het proza van de heer
Coster is voor deze geest vanzelfsprekend verheven, stralend en nog wat; wanneer
hij er later een bloemlezing van uitgeeft, vergete hij vooral niet er de heldhaftige en
zo ònploertige bladzijden bij te doen die in De Stem verschenen onder het geestige
opschrift Vluchtige Blikken door.... Spectator; dit onmiskenbaar Costerlik schrijfsel
is, wanneer het al niet door de heer Coster officieel erkend kon worden, voor het
minst van die Hollandse huisvrouw die zich in hetzelfde tijdschrift over Prutske
ontboezemd heeft. M. Nijhoff loosde in De Gids een machteloze maar korte zucht,
met de bedoeling van supreem gebaar. Zij kan haar effekt niet gemist hebben bij de
beoogde lezers, en de gevoeligheid van een poëzieritmeester die koketteert met het
kristendom was aangewezen op een krijgskunde van dit soort.
Het is alles volmaakt. Op het oogenblik dat ik dit publiceer: uit morele behoefte
tot afbetaling, ben ik ver van de hele kollektie, van deze literaire aktiviteit ook die
ik allerminst zou willen verloochenen, maar niet anders kan zien dan als voorbij. Als
redakteur van
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een tijdschrift zou ik nogmaals volgens de studentikoze term van Dr. Donkersloot
mijn ‘grote bek’ roeren misschien, zolang ik er altans die elephantiasis van... backbone
mee kon uitstellen, waardoor Dr. Donkersloot zo vast moet zitten in de Maatschappij
van Letterkunde. Niet meespelen met bepaalde ‘broeders’ in bepaalde spelletjes, het
is zo vanzelfsprekend voor mijn soort slecht karakter. Een andere houding en meer
niet? Met plezier.
‘Onvoorziene omstandigheden’, zoals men zegt, waarbij alles in het leven schijnt
te worden gewijzigd, maken een beter eind aan al deze houdingen en konflikten dan
het ergste literaire geschutvuur. Maar toen zij er nog waren, waren zij zo en niet
anders, en als zij soms op zichzelf belachelik leken en nutteloos, als kontrast met het
‘andere’ waren zij voor het minst weldadig. Ik neem het gevoel mee dat sommige
verschillen altans niet meer kunnen worden verdoezeld, de verschillen die even goed
bestaan tussen kinderen van zes als tussen grijsaards van zestig, verschillen van soort,
die alleen konden wegvallen bij vooropgezette karakterloosheid.
Ik mag mijn afscheidswoord niet besluiten zonder dit citaat uit een brief van Ter
Braak aan mijzelf, van 13 Juni, nadat hij van de heer Coster een ietwat verlaat
pluimpje had geoogst over een essay aan Hitler gewijd: Voor die lieden ben ik de
‘man van goeden huize’, in ‘De Stem’ begonnen immers, die nog steeds niet volledig
is opgegeven. Gelukkig zal na mijn a.s. boek geen twijfel meer bestaan, zelfs voor
deze dikhuiden, wààr ik thuishoor. Eer bij de honden, de delfstoffen, dan bij de
‘geestelijken’ van dat milieu.
Het zou mij hierna bijna leed doen dat mijn vriend Ter Braak nog steeds niet alle
achting van het edeldoenersgilde verbeurd heeft, dat voor mij toch al zijn laatste
argument: de-verachting-met-dehand-op-het-hart heeft uitgepakt. ‘Mijnheer, ik heb
een belangrijke verachting voor u!’ zoals de literaire telefoonjuffrouw zei. Ik wil
deze publieke belijdenis helpen verspreiden voor het goede doel: het onderscheid
tusschen ‘ons’ en ‘hen’. Voor de buitenstaander zijn wij allen misschien vogels van
gelijke pluimage; voor de ‘smalle mens’ die in de eigen aard zijn laatste waardigheid
legt, is dit onderscheid - mits onherroepelik - een resultaat.
E.D.P.
Bellevue, September '33.
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Heldenvereering
De voortreffelijke overzichtschrijver van de N.R.C. heeft het met zijn lezers te kwaad
gekregen naar aanleiding van den beklaagde Dimitrof, die thans één van de populairste
‘helden’ is geworden. Waarom? Hij had Dimitrof een ‘op zijn Balkansch
schilderachtige bandietenfiguur’ genoemd en zich verzet tegen de idealiseering, die
dreigt.
Ik wil de zaak, waarom het gaat, hier dadelijk los maken van de z.g. politiek van
den dag. Mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, is deze Dimitrof een man met een
goedkoope, allergoedkoopste ideologie; even waarschijnlijk zouden zoowel de
overzichtschrijver van de N.R.C. als ik onmiddellijk woorden met hem krijgen,
wanneer wij met hem in één vertrek werden gelaten. Alles goed en wel: maar doet
dat iets af of toe aan de positie, die deze ‘held’ inneemt bij één der grootste processen
na de Dreyfus-affaire? En hebben wij iets te maken met het meerdere of mindere
gehalte van Dimitrof's philosophie, met zijn nu al beroemde vrouwenjacht en met
zooveel andere dingen, als wij hem daar zien staan tegenover een schuimbekkenden
baron van de erkende macht, die, hoewel omringd door een drom van adjudanten,
zijn infame scheldwoorden niet kan inhouden? Op dat moment vergeet ik eenvoudig,
dat ik met iemand te maken heb, wiens principes ik niet deel, op dat moment ken ik
geen politiek, geen communisten, geen fascisten en geen N.R.C., op dat moment
bewonder ik, zinneloos en volstrekt en wellicht met iets te veel onvoorzichtigheid
en pathos, den eenling Dimitrof, wiens struikrooverij zoover gaat, dat hij de
uitoefening van zijn vak durft voortzetten in een omgeving van gebogen ruggen en
serviele gedachten.
Voortreffelijke en altijd lezenswaardige overzichtschrijver van de N.R.C., niemand
in Nederland zal mij verdenken van een overmatige behoefte aan ‘heroworship’;
zelfs de naam Carlyle doet mij pijnlijk aan en waar, zooals tegenwoordig, held en
hemd plegen samen te gaan, kies ik bij voorkeur een anderen weg. Maar: er is een
besef van rangorde, dat geen motiveering noodig heeft, dat vanzelf ontwaakt, als een
man zooveel overschot aan vitaliteit vertoont, dat hij de gebruikelijke overwegingen
van zelfbehoud en geld verdienen op zij zet om ze door meer balkaneesche te
vervangen. Napoleon was een Balkanees volgens deze terminologie, maar Pascal,
Nietzsche, Dostojewski, Multatuli waren het niet minder; ‘schilderachtige
bandietenfiguren’ alles bij elkaar genomen, geen Hegelianen, heilsoldaten,
dagbladlezers, met al hun ‘zelfverloochening’ zelfs geen ‘altruïsten’ of zedelijke
voorbeelden. En voor dezen Balkan, o voortreffelijke en altijd lezenswaardige
overzichtschrijver, hebben wij, wat gij ook pruttelen moogt over decorum en hoezeer
wij zelf ook uit practische overwegingen mogen hangen aan uw veilige normen, het
woord ‘held’ in zijn vollen omvang gereserveerd. Zonder Carlyle.
M.T.B.
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