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ter Inleiding

Aan onze letteren vreet een nieuwe kwaal, die klaarblijkelijk de plaats heeft
ingenomen van de vooroorlogse halfzachtheid. Men verbergt een armzalig infantilisme
achter een krampachtige comedie van volwassenheid, men schaamt zich voor gevoel
en discretie. In luidheid, grofheid en half-intelligentie ontluikt de nieuwe halfhardheid,
die niet eens een half-echtheid is. Daarnaast woekert nog steeds een onstuitbare locale
lyriek, een min of meer geslaagde folklore-literatuur, waarin ieder besef van
West-Europese en andere saamhorigheid verdwijnt.
Deze kwalen zijn gevaarlijk omdat geen competente critiek gereed staat, die hen
van gezondheid kan onderscheiden. Na de dood van Ter Braak, Marsman en Du
Perron is in ons land een aantal van hun leeftijdgenoten van de tweede rang de
critische lakens gaan uitdelen. Reeds zwak van nature bleken zij niet opgewassen
tegen de eisen des tijds. Oorlog en bezetting riepen een horde van jonge schrijvers
in het leven, die gezworen hebben, ‘zich aan de letteren te wijden’. Deze nobele
formule betekent meestal ook, dat zij van de letteren willen leven. Maar bij de
schaarste van het aanwezige talent moet men zich helaas afvragen of de letteren wel
van hen kunnen leven, en de enkele begaafden zijn dikwijls geneigd hun
onafhankelijkheid te verkopen voor een voorbarig succes.
Hoe kan het anders, dan dat onder deze omstandigheden ieder besef van rang en
verhoudingen verdwijnt?
‘R. Blijstra is eigenlijk van dezelfde orde als E. du Perron’, verzekert ons de critiek.
‘Ter Braak maakt zich op een gemakkelijke manier van allerlei onaangename
verantwoordelijkheden af’, schrijft een jeugdige gewichtigdoener. ‘Anna Blaman
staat op Europees peil’ en ‘Gerard den Brabander is niet minder dan geniaal’, wordt
ons meegedeeld. Een voorlichter die uitmunt in het schrijven van literaire
beursoverzichten juicht: ‘Wij kunnen ons alleen maar verheugen over een zo rijke
letterkunde in een zo klein land’, enzovoort. Het is alles klinkklare onzin. Het zijn
oordelen, die slechts denkbaar zijn in een atmosfeer van literaire inteelt, zoals men
alleen op zéér afgelegen eilanden verwachten zou. Men ontmoet bij ons overal
dezelfde neuzen onder dezelfde voorhoofden, men herkent
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telkens dezelfde sonnetten en in hetzelfde realisme van de minuscule feitjes krioelen
kuddes van kleine vestdijkjes, die de talenten van de meester helaas niet hebben
geërfd. Ook de literaire vanmeegerens vormen een zich onder elkaar voorttelend
geslacht, dat nog steeds hier en daar in het geldzuchtig land als ‘geniaal’ te boek
staat.
Neen, het is noodzakelijk, om, onafhankelijk van de cijfers en de prijsjes, die de
bovenmeesters hebben uit te delen een paar dingen duidelijk te zeggen: dat het
letterkundig oordeel van de kleine remplaçanten volkomen waardeloos is, terwijl
ook een groot schrijver onzeker kan zijn, als hij zich te gemakkelijk door jongelieden
laat inpalmen of intimideren; dat vele jonge auteurs hardnekkige pogingen doen om
te lijken wat zij niet zijn; en dat gebrek aan aandacht voor wat buiten het Nederlandse
taalgebied gebeurt de maatstaven verzwakt en de ontwikkeling remt.
Wij hebben niet de illusie dat wij er veel aan kunnen veranderen, Wij hebben niet
de pretentie de zieke letteren te saneren. Wij willen alleen voor onszelf, en onze
eigen klandizie, de maatstaven aanleggen die wij voor de juiste houden. Dat wij meer
aandacht zullen besteden aan de buitenlandse dan aan de Nederlandse literatuur is
daarvan de consequentie.
En onze maatschappelijke verantwoordelijkheid? Och, is daar vandaag nog iemand
tegen? Wij zouden ons in dat opzicht alleen nader moeten verklaren voor hen, die
menen dat onze ‘libertinage’ de ernst uitsluit. Zij sluit slechts uit de ernst als program,
de ernst die de schrijver een maatschappelijk engagement oplegt, ook als zijn
temperament er niet toe drijft. Escapisme? Dit woord betekent niets zolang niet
vaststaat waar het eigenlijke gevaar dreigt. De vlucht in de politiek kan even
verwerpelijk zijn als die in de poëzie.
Dit zijn slechts enkele van de gedachten, die tot de oprichting van dit tijdschrift
hebben geleid. Het is overigens ontsproten uit zoveel verschillende overwegingen,
die overeenkomen met gedeeltelijk ons zelf nog onbekende wensen, smaken en
instincten, dat wij juist een heel tijdschrift menen nodig te hebben, om een en ander
onder woorden te brengen. Waarom dan proberen dat alles in een ‘inleiding’ af te
doen? Ook wij zijn ons in deze donkere drang van de rechte weg natuurlijk wel
bewust. En die rechte weg voert in de Nederlandse letteren nu eenmaal altijd naar
het proclameren van beginselen in het trotse besef, dat daarmee een Nieuwe Richting
onder klokgelui ‘begint’....
Wij zien die weg wel liggen, maar wij slaan hem niet in.
In plaats daarvan volstaan wij met de aankondiging van dit - wellicht doelloze experiment: een libertinage met de letteren; met de letteren van onze voorkeur, van
onze verliefdheid.
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Bij dit nummer
Wij drukken in dit nummer het begin af van een roman van Menno ter Braak, die hij
niet verder heeft kunnen schrijven*). Volgens de aantekeningen van de auteur had dit
een grote roman zullen worden met talrijke personen.
Men kan uit dit kleine fragment dan ook nog geen conclusie trekken over de
bedoelingen die de auteur met het boek had, terwijl het natuurlijk ook onzeker is of
dit stuk zijn huidige vorm in de voltooide roman zou hebben behouden; enkele noten
in de marge van het manuscript duiden op het voornemen van een nadere uitwerking.
Dr. M. van Crevel, een vriend van Ter Braak, met wie deze herhaaldelijk gesproken
heeft over het boek dat hij ging schrijven, meent op grond van deze gesprekken, dat
het thema ‘muziek’ er een zeer belangrijke rol in zou hebben gespeeld, en dat de titel
van de gehele roman ‘Ave Maria’ zou hebben geluid. Dr. Van Crevel deelde ons
hieromtrent het volgende mee:
‘De twee hoofdpersonen van Menno ter Braak's onvoltooide “muziek”-roman, die
in het gereedgekomen fragment waarschijnlijk nog niet beide voorkomen, zijn de
vertegenwoordigers van twee houdingen tegenover de muziek, van twee
muziek-“idealen”, als men wil. De een zoekt in de muziek voor alles het sensuele
element, zelfs de muzikale kitsch behaagt hem; het muziek-ideaal van de ander is
boven-zinnelijk; het mathematisch-constructieve, het metaphysische in de muziek zoals dat bovenal in Bach's muziek tot uiting komt - trekt hem. De idealen van de
low-brow en de high-brow ontmoeten elkaar in de titel “Ave Maria”, die Ter Braak
(voorlopig?) aan zijn roman had toegedacht. Deze titel - een vondst! - slaat namelijk
op het bekende kitschige Ave Maria van Gounod, dat de componist van Faust, zoals
men weet, uit het eerste preludium van Bach's Wohltemperiertes Klavier heeft
geëxtraheerd, terwijl dit preludium tevens als begeleiding dient.’
Hoe dit alles ook zij, men kan o.i. in ieder geval vaststellen, dat dit begin op zichzelf
een merkwaardig document is, waarin enige van zijn motieven zich al aankondigen.
Zijn vrienden zullen er ‘de gehele Ter Braak’ in terugvinden: niet alleen zijn zo
persoonlijke humor in zijn welbekend alter ego Andreas Laan, maar ook, in een ander
afgesplitst ego - de oude leraar Dubois, wel te onderscheiden van Dr. Dumay - iets
van zijn ernst, van zijn laatste ernst, helaas.
Uit het opgenomen ‘document’ - de correspondentie van Pannekoek - moge blijken
dat wij ons niet tot ‘zuivere’ literatuur, of

*) Door een vergissing is dit stuk in de nieuwe spelling gezet; het ms. staat in de oude.
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een academische opvatting daarvan, willen beperken. Deze brieven zijn geschreven
door een arts, die in 1943 bij een proces wegens illegale actie werd vrijgesproken
bij gebrek aan bewijs, doch daarna in ‘Schutzhaft’ werd gehouden. Wij publiceren
een gedeelte van de correspondentie, welke uit het Huis van Bewaring te Amsterdam
en later uit Vught, de buitenwereld ingesmokkeld is. Veel brieven raakten verloren,
en de correspondentie brak af toen de schrijver naar Dachau werd overgebracht.
Wij delen de afkeer van onze politieke chroniqueur van alle totalitaire systemen.
Maar wij zouden bij zijn eerste kroniek - wellicht ten overvloede - deze aantekening
willen plaatsen, dat wij bij de strijd tegen de moderne inquisitie, die wij mèt hem
willen voeren, niet van zins zijn onze kieskeurigheid op te geven ten aanzien van
onze medestanders. Hoevele vijanden van de Sowjet-dictatuur immers maken zich
alleen maar zorgen over een dreigend verlies van hun privileges, zonder het
‘non-conformisme’ daartoe te rekenen. Gul geven zij een denk-vrijheid, een
drukpersvrijheid op, die zij nooit begeerd hebben, als men hun slechts de vrije markt
en de vrije bankrekening waarborgt. De non-conformistische Don Quichotte, die met
hen een verbond sluit, loopt gevaar voor een wagen te worden gespannen, waar
wonderlijke heren in zitten.
Wij menen dan ook niet dat de ‘line-up’ vóór en tegen Marshall zo gaaf verloopt
als De Kadt vermeldt: progressieven ervóór, communisten en reactionnairen ertegen.
Er zijn v e e l reactionnairen vóór, er zijn enkele progressieven (niet noodzakelijk
‘communisants’) tegen.
Met De Kadt geloven wij, dat men waakzaam moet zijn naar het Oosten, maar wij
zouden ons ook niet graag laten overrompelen uit het Westen. Of uit het Zuiden. Of
van binnen uit. Want het totalitaire is overal.
Omslag, tekeningen en vignetten zijn van W.J. Rozendaal.
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[A. Roland Holst: Geen mensch meer]
Geen mensch meer
Als weer en weer die blijde hamer
hartslag mijn aambeeld slaat, en slaat:
als gij weer, hoog en starend, gaat
door deze kamer:
als weer - voormenschlijk zegevieren binnen de baan die gij beschrijft
er niets van alles overblijft
dan goden en dieren:
laat dan de wereld de wereld verdelgen
in het raam waar de dag omkomt als binnen maar de stilte gromt
van hun zwelgen.

A. Roland Holst

Libertinage. Jaargang 1

6

Het plagiaat
Nagelaten romanfragment
Menno ter Braak
Men moet een principieel onderscheid maken tussen de oorzaken en de aanleidingen,
zeggen de historici. Van de oorzaken nu weet ik niets; ik vermoed ze zelfs niet, ik
wil ze ook niet vermoeden; maar de aanleidingen? Ik zie duizend aanleidingen: een
quaestie van perspectief. Natuurlijk, er is geen begin, alles moet veel vroeger
begonnen zijn dan op die dag. Toch, die dag....
Ik zie Van Waveren weer binnenkomen in mijn kamer met het bewuste artikel.
Nooit leek hij mij verdachter dan toen: waarom moest een redacteur Buitenland mij
een artikel brengen, dat met zijn rubriek niets te maken had? Het zijn deze serviele
dienstbewijzen, die mij altijd het meest in dit kreupele individu geërgerd hebben; hij
had de habitus van een kellner, die een goede fooi verwacht, en hij sloop altijd door
het gebouw als een stille verklikker. Daarbij die litteraire belangstelling, die door
niets gemotiveerd was, en dat glimlachend citeren, eens op een prachtige Meimorgen,
van de philosoof Heidegger, die ik verfoei (hetgeen hij wist). Het citaat sloeg nergens
op; het was een van die vele slavencitaten, waardoor een padde op een leeuw tracht
te lijken.
Ook dat zal ik niet vergeten: dat ik mij in tegenwoordigheid van ditzelfde
onderkruipsel toen onsterflijk heb gevoeld, drie maanden voor hij mij het artikel
bracht, prompt na het uitgefleemde citaat van Heidegger. Kan ik die sensatie
weergeven, nu zij zo volkomen uit mij weggevallen is? Het ‘weergeven’ van sensaties
lijkt mij vaak het platste, wat een mens kan doen; men houde de sensaties voor
zichzelf, want zij waren privé-bezit, anders zouden zij geen sensaties zijn geweest.
Maar goed: zij zijn ook geweest, ik moet ze memoreren. Hij citeerde, met zijn
glimlachende buiging, en achter de Duitse woorden ging hij schuil. Hij wachtte, op
een tegencitaat waarschijnlijk.
Ik zweeg. ‘One law for the lion and the ox is oppression’, zong het in mijn hoofd
(Blake); maar het was geen antwoord op zijn citaat; bovendien begeleidde het juist
op dat ogenblik die sensatie van onsterflijkheid. Niemand zou mij op datzelfde
ogenblik hebben kunnen wijsmaken, dat ik sterven of verouderen kon. Er zwol in
mij een kracht voor tienduizend hoofdartikelen, tegen tienduizend ministers, over
tienduizend onderwerpen van Lionardo da Vinci tot de lijkverbranding. Ik erkende
geen tragiek, ik erkende geen revol-
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ver; het was mij onverschillig, dat ik naar de veertig liep. Het gevoel, dat ik Van
Waveren kon maken en breken, dat ik zijn magere citaat van een Duitse philosoof
met woorden van mijzelf zou kunnen vermoorden, benevelde mij. Misschien is dit
het enige ogenblik van mijn leven, waarin ik alle verrukkingen van de volwassenheid
heb geproefd; afgesloten te zijn van de aarzelingen der jeugd en niets te beseffen van
het naderend verval; de wereld barstens vol van zinrijkheid, bereidheid een zee leeg
te drinken; het hoofd vol van nog bijna vormeloze gedachten, die elkaar verdringen
om het eerst aan de beurt te komen voor de vorm.
Dit alles geeft niet eens bij benadering weer wat ik voelde. Een citaat! Daarmee
wilde die slaaf mij dus beschieten, terwijl ik zelfs voor een revolver onkwetsbaar
zou zijn geweest! Toen besloop mij ook de neiging hem genadig te behandelen; ik
nam hem in mijn onsterflijkheid op, ik aanvaardde zijn citaat door mijn hoofdknik
en een onduidelijk geprevel van: ‘Tja, tja, mijnheer Van Waveren, wat zal ik u
zeggen....’ Meer had hij niet nodig om te stralen en zich uit de voeten te maken, met
zijn opgewekte sluippas. Ik heb nooit geweten, of hij louter een vakphilosoofje dan
wel een spion was; men moet, om achter zulke dingen te komen, zelf gaan spionneren,
en daarvoor is nodig, dat men zich voor het onderkruipsel levendiger interesseert
dan ik deed, en doe. De heer Van Waveren is uit mijn herinnering weggevaagd; hij
bestaat alleen nog door die twee momenten van mijzelf: de onsterflijkheidssensatie
en het artikel, dat hij mij bracht, drie maanden later.
Hij legde dat artikel voor mij op mijn bureau en een oud nummer van De Echo er
naast, na beide met een ceremonieel gebaar zo te hebben geschikt, dat ik de teksten
kon vergelijken; zijn vinger gleed liefkozend langs de kolommen, eerst van het
uitgeknipte artikel, daarna van mijn eigen artikel uit De Echo van drie jaar geleden.
Ecco! Plagiaat! En plagiaat is waarachtig geen citaat! Dat beseft een Van Waveren,
die in citaten leeft, duidelijker dan wie ook. Ik herinner mij zeer wel, dat hij, hoewel
ook nu glimlachend, verontwaardigd was: ‘Als men citeert, heeft men zijn bron te
noemen!’ Waarom, sluipende Van Waveren? Maar dat is een vraag, waarvan de
beantwoording mij nu te ver zou voeren.
Mijn anonieme collega van Onze Strijd had het trouwens - ik diende het Van
Waveren aanstonds toe te geven - ditmaal wel heel bar gemaakt. Men publiceert nu
eenmaal niet letterlijk de zinnen van een tegenstander alsof het een eigen pleidooi
is voor datgene, wat die tegenstander juist verafschuwt; dat dit mogelijk is, met
behulp van enkele wijzigingen, weglatingen en een paar ingelaste onnozelheden,
geplukt uit Thomas van Aquino en een obscure kerkvader, blijft intussen toch een
opmerkelijk feit, en het trof mij ook
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die dag onmiddellijk als een soort hogere kunstvaardigheid dan die, waartoe Van
Waveren ooit in staat zou zijn geweest. Van Waveren heeft wat hij in zijn jargon
noemt ‘Originalitätsbedürfnis’; hij mag een spion zijn, klakkeloos overschrijven
zonder bronvermelding ligt hem verre; hij is daarvoor niet origineel genoeg. Het
slaafse apporteren van het plagiaat verschafte hem juist daarom de voldoening van
de zelfrechtvaardiging, daarvan houd ik mij overtuigd. Ik was ditmaal echter niet in
de stemming om hem weldaden te bewijzen en beloonde hem met niets dan een
sigaret uit de doos voor de bezoekers. Het is pas later tot mij doorgedrongen, dat
deze aanbrenger blijkbaar mijn oude artikelen grondig kende en er exemplaren van
bewaarde.
Alleen gebleven vergeleek ik het artikel in Onze Strijd met het mijne, waarvan de
inhoud mij nauwelijks meer mijn eigendom scheen. De anonymus had het werkelijk
klakkeloos gecopieerd; maar de vier zinnen over Thomas en de kerkvader, die hij
inlaste, hadden inderdaad een volkomen omkeer van de strekking te weeg gebracht.
Er geurde mij iets katholieks tegemoet uit mijn eigen betoog, dat met de
tussenvoegingen uitstekend harmonieerde. Wonderlijk, wonderlijk.
Het is misschien ook als een teken te beschouwen, dat mij onmiddellijk de lust
bekroop, met dit geval te spelen. Een ander spel dan dat van de ontmaskering in de
krant. Welk? Ik heb het mij destijds zeker niet duidelijk gerealiseerd, maar het spel
wilde ik beginnen, buiten het versleten deuntje van de drukletters om. Een carrière,
misschien wel een mensenleven, had ik in mijn hand: de kat en de muis. Deze
anonymus zou niet meer bestaan, als ik zijn plagiaat publiceerde. Ik heb die publicatie,
na de eerste opwelling, niet meer overwogen, want ik voelde mij allerminst beledigd
of bestolen, eerder gevleid, en ook ietwat gegêneerd, omdat deze omkering van mijn
bedoelingen (zij het dan ook bedoelingen van vier jaar geleden) door niets anders
dan overschrijven en invoegen van vier zinnen mogelijk was geweest.
Er is iets opwindends in het bestaan van een onbekende in handen te hebben,
terwijl deze het zelf nog niet weet, argeloos zijn weg gaat, wellicht zijn tweede (of
is het al zijn dertigste) plagiaat voorbereidt. Ik dacht aan hem die middag met de
wreedheid van de man, die zich voorneemt genadig te zijn, zodra zijn spel op tafel
zal zijn gelegd; omdat ik hem, de anonymus van Onze Strijd, toen nog in geen enkel
opzicht kende, zelfs niet vermoedde wie hij kon zijn, meen ik mij over deze vorm
van bloeddorstigheid te mogen verontschuldigen; in mijn wreedheid was stellig ook
bewondering gemengd voor zijn zakelijkheid, en minachting voor de citatenslaaf
Van Waveren, die tot zoiets nooit in staat zou zijn geweest. Aange-
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zien ik mij zelden in de journalitsieke wereld vertoon, kende ik het personeel van
Onze Strijd niet, behalve de hoofdredacteur Xaverius Janssens. Dat hij zelf het plagiaat
zou hebben gepleegd, was uitgesloten. Hij is in dit opzicht niet origineler dan Van
Waveren. Een andere zaak, overwoog ik, is, dat hij verantwoordelijk is voor de
inhoud van zijn blad: mijn eerste zet moet zijn hem die verantwoordelijkheid te laten
voelen, hem op te zoeken.... Alweer: waarom? Maar wie vraagt er naar het waarom
van het spel, als de opwinding eenmaal over hem gekomen is? Dat is het: de
opwinding. De rest van deze episode is eigenlijk al bijzaak. In de opwinding hoorde
ik muziek, die nieuwe barbarie van mijn bestaan.

II
Men kan mr. Xaverius Josephus Maria Janssens niet over het hoofd zien, zelfs als
men het graag zou willen. Wij kenden elkaar lang voor hij aan Onze Strijd en ik aan
De Echo kwam; wij studeerden samen rechten, zij het op een afstand van elkaar,
omdat hij een ijverig, ofschoon altijd rebels, lid was van de katholieke
studentenvereniging. Hij behoort tot die mensen, in wie ik vroeger nooit de bewijzen
heb kunnen ontdekken van een oneerlijkheid, die ik in hen vermoedde; evenmin van
eerlijkheid trouwens. Deze begrippen zijn niet toepasbaar op de geboren en getogen
conformist Xaverius Janssens; hij leeft, nog steeds, ‘jenseits’ van eerlijk en oneerlijk
in de sfeer van het ondoordringbare conformisme, maar door het opzwellen van zijn
maatschappelijke betekenis is hij in de loop der jaren automatisch dichter bij de
oneerlijkheid komen te staan, het is zijn schuld niet, of men moet zijn geboorte en
opvoeding ook zijn schuld noemen; voor iemand, die de biechtgewoonte niet aan
den lijve kent, blijft Xaverius een plebejisch mysterie. Hij is een gewezen seminarist,
daarmee is alles gezegd; eer hij rechten kwam studeren had hij het, naar men mij
meedeelde, op het seminarie zozeer met de inblazingen der onkuisheid te stellen
gehad, dat hij er van afzag priester te worden. Als de kerk het celibaat niet had gekend,
zou hij het ongetwijfeld tot bisschop hebben gebracht; maar een bisschop met zes
kinderen en een programma voor zes andere is onmogelijk. Xaverius heeft het
seminarie verlaten, zich in zijn geboortestreek de wettige bijzit gekozen en zich door
de journalistiek gewroken over zijn verloren priesterschap. Hij ging door voor een
handig, hoewel niet bijzonder knap jurist, was een onvermoeibaar werker en slaagde
uitnemend in het katholieke krantenbedrijf, dat mensen van zijn slag (begaafden
zonder intellectueel geweten) broodnodig heeft.
Ik herinner mij, hoe wij als studenten eens naast elkaar geze-
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ten hebben aan een diner ter ere van een gemeenschappelijke kennis. Toen al had hij
die eigenschap, die ik altijd als zijn meest typerende karaktertrek heb beschouwd:
de neiging om zonder opgaaf van redenen buiten zijn oevers te treden. Ieder ogenblik
van de dag scheen hij, mits met een publiek geconfronteerd, te kunnen opzwellen in
de uitbundigste rhetoriek. Hij bezwoer mij aan dat diner (wij waren nog niet eens
aan het dessert toe), dat hij evenzeer de twijfel kende als ik en dat hij onmiddellijk
zijn geloof aan mijn voeten zou leggen, als hem het bewijskrachtig argument zou
worden gebracht, waardoor de kerkleer zou worden ondermijnd. Dit even joviale als
stormachtige toegeven aan de twijfel was het maximum aan eerlijkheid, dat hij in
staat was op te brengen; maar aan de wijze, waarop hij buiten zijn oevers trad,
overkookte in woorden, kon ik duidelijk zien, dat hij van deze eerlijkheid nooit of
te nimmer een tragedie zou maken, dat hij niemand toe zou staan hem dat argument
te brengen. Eens kreeg hij, zegt men, de kans; hij stortte tot ieders verbazing in elkaar
en verdween voor twee maanden uit zijn redactiebureau onder het motto ‘overwerkt’.
Sommigen verwachtten toen, dat hij als een herborene terug zou keren; maar hij
kwam terug met een nog razender werkkracht, en overigens onveranderd, iets meer
naar de oneerlijkheid overhellend misschien en met een stijgende behoefte aan ambten
en leerlingen. Ik voor mij heb deze miraculeuze wedergeboorte nooit verwacht, na
dat merkwaardige diner; een ‘once born man’ kan niet tweemaal geboren worden.
(Ben ik zelf overigens een ‘twice born man’, zoals ik vroeger dacht? Ik wil geen
antwoord geven op die vraag).
Het is mij nooit gelukt de vijand van Xaverius Josephus Maria te worden, zelfs
niet, toen zijn enthousiasme zich meer en meer begon te ontladen in handelingen,
die men ‘streken’ noemt. Wie eenmaal deze weg bewandelt, kan niet halverwege
rechtsomkeert maken; wie de angst voor de afgrond tracht te verjagen door buiten
zijn oevers te treden heeft het recht op andere middelen lang verbeurd. Xaverius is
in wezen een goedmoedige plebejer, die het met goedkope narcotica kan stellen;
waarom zou men hem verfijnder soorten opdringen? Bovendien: hij narcotiseert zich
vooral door een onafhankelijke positie in te nemen in zijn groep. Hij deinst voor
geen aanslagen op de autoriteit van dekens en censoren terug, en door deze soort
onafhankelijkheid boekt hij tweeërlei soort winst: hij ziet zichzelf als de
onafhankelijke tout court (nog juist zo als aan ons diner) en hij geniet van zijn wraak
over zijn gemankeerd priesterschap. In dit opzicht lijkt hij mij nog het meest op een
eerlijk man; zijn ‘streken’, zijn verdraaide of uit het verband gerukte citaten en zijn
moderne reservatio mentalis, moesten hem vooral beveiligen tegen de respectloosheid
van de jeugd, die hij begeert
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zoals hij zijn wettige kinderen begeerde: als een cordon rondom hem, een voortzetting
van zijn Xaverius-heid, die hem zal rechtvaardigen tegenover de afgrond. Dus krijgt
hij de jeugd, die hem toekomt.
Nog diezelfde middag belde ik Xaverius op en vroeg hem, of hij een ogenblikje
tijd voor mij had. Natuurlijk had hij tijd; hij werkt ononderbroken en heeft toch steeds
tijd om andere dingen te doen. Toen ik in zijn bureau werd binnengelaten, werkte
hij weer in al zijn kolossaalheid van dikke man temidden van een onbeschrijflijke
papierrommel, in een sfeer van sigarendamp, die nooit wegtrekt, die in meubels en
boeken doordringt; Xaverius bewoont het smerigste redactiebureau, dat ik ken. Hij
wroette juist rond in zijn grote stapels papieren, opgetast rondom de demonstratief
opgestelde portretten van zijn vrouw en de Heilige Ignatius, met zijn machtige en
toch wat vooze rug bewegend onder het crucifix aan de wand. Maar nauwelijks zag
hij mij binnenkomen, of hij kwam mij met zijn omvademende priesterarmen
uitgestoken tegemoet:
‘Hoe staat het leven, Laan, hoe staat het leven? Alles wel bij de liberalen? Komaan,
ga zitten, neem een stoel. Rook je? Sigaar, sigaret? Sigaar toch zeker. In lang niet
gezien. Jongen wij worden een dagje ouder. Maar sigaren houden een mens gezond....
Toch geen zwarigheden?’
Hoe hij al bij zijn gebruikelijke eerste hartelijkheidsuitbarsting op zwarigheden
kwam, weet ik niet; het is mogelijk, dat mijn gezicht toch iets verraden heeft van het
spel, dat ik met hem wilde spelen (après tout: hij wilde toch eens priester worden).
In ieder geval ik ontkende ze en stak zijn sigaar op. Na het zinneloze heen en weer
gepraat en de rookverspreiding, die volstrekt noodzakelijk zijn om met Xaverius
contact te krijgen, schoof ik hem het door Van Waveren rood aangestreepte artikel
in zijn blad toe.
‘Wat vindt je daarvan, Xaverius?’
Hij keek mij even verbaasd aan, hield de krant daarna eerst vlak onder zijn ogen,
daarna op armslengte van zich af, alsof hij er gymnastiek mee wilde doen:
‘Wel geen slecht artikel, als ik het zeggen mag. Wij zijn tegen die psychoanalyse,
dat weet je, zodra men die tracht te populariseren, aantrekkelijk te maken met
goedkope middelen. Wij kunnen met die dingen niet meedoen, als katholieken, wij
hebben daar stelling tegen te nemen. Er zijn elementen in de leer van Freud, die wij
zeker kunnen waarderen, maar waar die heren doen, alsof zij het wereldraadsel
kunnen oplossen en zich tot ieder mens kunnen richten, bevoegd tot oordelen of niet,
daar vinden zij ons op hun weg! Ons artikel is een waarschuwing tegen excessen,
tegen onvoorzichtig lezen. Maar jij behoeft er je niets van aan te trekken, het is
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niet voor jou geschreven, maar voor de geestelijk onmondigen!’
‘Geschreven dóór een geestelijk onmondige, lijkt mij.’
Xaverius lachte royaal. ‘Als je wilt, als je wilt. Voor jullie zijn wij allemaal
geestelijk onmondig, is het niet? Neem mij niet kwalijk, ik geloof, dat wij katholieken
iets dieper inzicht hebben in wat mondig en onmondig is dan de blinde heidenen en
de ketters!’
‘Dus dat artikel was in de eerste plaats paedagogisch bedoeld?’
‘Absoluut, absoluut! Wij zijn geboren paedagogen, Laan, en wij zijn er heel wat
eeuwen wel bij gevaren!’
Het kost Xaverius altijd moeite zijn trots over de twintig eeuwen christendom
tegenover mij te onderdrukken. Hij weet sinds onze studententijd, dat die eeuwen
geen indruk op mij maken, maar zij zijn een zo wezenlijk fundament van zijn
overtuiging, dat zij hem steeds weer ontsnappen, als stoom uit een locomotief.
‘Dus: dit artikel is geschreven om geestelijk onmondigen te waarschuwen voor
de gevaren der psychoanalyse vanuit het standpunt der katholieke moraal?’
‘Je zegt het!’
Geen spoor van argwaan in de ietwat puilende ogen van Xaverius; hij voelde zich
die middag juist bijzonder zeker van zichzelf en leunde met een verse sigaar zacht
steunend achterover in zijn stoel, kringetjes blazend, zeer tevreden over zijn twintig
eeuwen.
‘Apropos, Xaxerius, mag ik misschien weten, wie de auteur is van het artikel?’
Terwijl ik dit vroeg, met iets in mijn houding, dat men ‘bestudeerde achteloosheid’
pleegt te noemen, realiseerde ik mij, plotseling en zonder enige overgang, dat het
mij hoegenaamd niets meer kon schelen, wat hij zou antwoorden; de ernst van het
spel, waarmee ik bezig was, drong tot mij door. Ik ben een slecht speler, want een
spelbreker; nauwelijks heb ik een spel begonnen, of de afkeer, de walging zelfs van
de regels maakt het mij onmogelijk verder te gaan. Maar ditmaal moest ik verder
gaan; ik waa een gevangene in dit stinkhok, centrum van Onze Strijd. Xaverius'
wantrouwen scheen gewekt; ik zag iets van de joviale oneerlijkheid in zijn ogen, die
ik zo goed ken. Had ik gehoopt, dat hij zichzelf zou aandienen als de schrijver, hoewel
ik zeker wist, dat hij het niet was, die mijn regels copiëerde en lardeerde met een
paar repen thomistisch spek? Ik geloof, dat ik deze kinderachtige verwachting had;
maar ik speelde slecht, ik maakte zijn jezuïteninstinct wakker, mijn vraag was
inquisitorisch geformuleerd, en protestants direct. Ik hoorde Xaverius, die overigens
niet van houding was veranderd, na een kleine pauze vragen:
‘Waarom intereseert je dat artikel zo bizonder?’
Ik aarzelde met mijn antwoord. Van het ogenblik af, dat mij mijn
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eigen spel niet meer interesseerde, had ik tevens verloren. Wij, die misschien niet
minder slim zijn dan jezuïten en jezuïetengenoten, verliezen bij het spel altijd van
hen, omdat wij niet kunnen volharden zoals zij; wij hebben niet hun belang bij dit
alles, wij staan naakt achter ons spel. Ik had er op dit moment spijt van, dat ik het
plagiaat niet voor publicatie had bewaard; in godsnaam, waarom niet? Weer een
waarom, dat ik niet wens te beantwoorden. Een schitterend journalistiek succes
verknoeid voor een grap, die bovendien nog met alle stunteligheid van de dilettant
was opgezet! In dezelfde seconden van aarzeling besefte ik, dat ik al niet meer terug
kon, dat ik nu, in ditzelfde stinkhok, tot de ernst moest overgaan, en dat ik den
plagiator in koele bloede aan Xaverius moest overleveren, terwijl een onthulling in
De Echo hem alle gelegenheid gegeven zou hebben om achter een rookgordijn van
algemeenheden te ontsnappen. Was dit mijn bedoeling geweest? Ik moet bekennen,
dat ik in mijn spelersovermoed geen enkele consequentie had overzien. Wat ik verder
zeggen ging, moest vooral kort zijn:
‘Dat artikel interesseert mij, omdat ik het zelf geschreven heb, weliswaar niet voor
jouw onmondigen, en ook niet in naam van St. Thomas, maar in De Echo en om de
psychoanalyse als persoonlijke ontdekking te verdedigen tegenover de psychoanalyse
als scholastiek.’
‘Ik weet niet, of ik letterlijk deze woorden gebruikte, maar wel, dat ik in der haast
te veel munitie in één zin verschoot, om maar van het spel af te zijn. Ik had de
voldoening, Xaverius te zien opschieten uit zijn zetel; hij staarde mij zelfs even
verbijsterd aan. Ik schoof hem zonder er verder iets bij te voegen mijn eigen artikel
uit de oude Echo toe. Ik zag hem vergelijken, tien, vijftien seconden, niet langer; hij
is in staat om in vijftien seconden zulk een probleem volledig te bestuderen, zijn
kansen af te wegen en zijn tactiek te bepalen. In de zestiende of zeventiende seconde
begon hij buiten zijn oevers te treden; een overtuigend bewijs voor mij, dat hij al
precies wist, hoe zijn zekerheid te hervinden:
‘Laan, jongen, dat is een ongehoord schandaal, dat is een affront voor de hele
katholieke pers, voor de hele katholieke wereld, mag ik wel zeggen! Ik kan mij
begrijpen, dat je buiten jezelf bent van verontwaardiging!’ Ik was dat niet, maar ik
moest zijn diagnose in dit stadium op de koop toe nemen. Pauze. ‘Het is onvergeeflijk,
dat ik dit over het hoofd heb gezien van die knaap.’ Ha, die knaap, zou het spel toch
enige.... zin hebben gehad? ‘Des te meer waardeer ik het in je, dat je de zaak op deze
kiese manier hebt willen behandelen, dat je begrepen hebt, dat er hier rechtvaardigheid
zal geschieden! Al was het de aartsbisschop zelf en al moest ik naar Rome gaan, ik
zou het er niet bij laten zitten! Ik dank je hier voor.
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Van onze oude vriendschap mocht ik dit misschien verwachten, maar dat neemt niet
weg.... dat verkleint niets van deze daad, Andreas. Je kent mij lang genoeg om te
weten, dat ik, boven de verdeeldheid en over de afgrond heen....’
Zijn beide omvademende priesterarmen kwam op mij toe en ik had de beide handen,
priesterhanden, in de mijne te voelen. Zij drukten en schudden, zij drukten iedere
gedachte aan publicatie weg, zij schudden iedere intentie van schandaal af. Wij zijn
machteloos tegenover zulke handen, vooral als zij over een afgrond heenreiken.
Trouwens, ik dacht aan geen publicatie en schandaal meer, ik dacht aan ‘die knaap’
en zijn plagiaat met een heftige begeerte op de vlucht te gaan voor de banjerende
hoofdredacteur, die weer in zijn stoel zakte en langzamerhand terug begon te ebben:
‘Dat mag in de diocesane pers van Monseigneur Rijken getolereerd worden, ik
duld zulke dingen niet. Ik zal er voor zorgen, dat je volledig eerherstel krijgt, in de
vorm, die jij wenst.’
Hij had al geroken, dat ik niets meer wenste, dat ik hoogstens nog op eigen
eerherstel uit was.
‘Allons, hoe regelen we dat?’ En weer naderden de vlezige priesterhanden over
de afgrond, omvattend.
‘Er is niets te regelen, mijn waarde Xaverius. Ik vroeg je immers alleen de naam
van de schrijver.... copiist.... hoe je het noemen wilt. Pure belangstelling voor zoveel
katholieke techniek! Ik verzoek je zelfs uitdrukkelijk hem niets over dit geval te
zeggen.’
‘Ja, maar, dat is toch te gek, dat is toch te mal, dat....’
‘Hoe heet hij?’
‘Louis Steyn.’
‘Eén van je redacteuren?’
‘Neen, een knaap, die ik wel eens iets laat schrijven over culturele onderwerpen.
Talentvolle kerel.... dat is te zeggen....’ Xaverius lachte smakelijk, breed, zijn ene
hand wuifde het talent weer weg.
Louis Steyn, ‘die knaap’. Ik verbeeldde mij die naam wel eens gehoord te hebben,
maar ik wist volstrekt niet waar, in welk verband. Maar erger: het kon mij niets meer
schelen; het noemen van de naam had mijn laatste spoor speelzucht doen verdwijnen.
Voor mij bestond er die middag geen ander probleem meer dan dit: weg te komen
uit het stinkhok met het crucifix. Xaverius rustig te kunnen bewonderen en verachten
ergens in een café.
Of: verachten en bewonderen? Met deze gedachte besloot ik dit bezoek, dat voor
de rest van geen enkel belang meer is.

III
‘Bewonderen of verachten! Naarmate ik ouder ben geworden,
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bestaat het verschil minder voor mij. Ik zeg niet, dat het niet van het hoogste belang
is voor de wereld, dat het in stand wordt gehouden; maar voor iemand van over de
zestig - of laat ik mij nauwkeuriger uitdrukken: voor mij, nu ik de zestig al lang en
breed gepasseerd ben - zijn bewondering en verachting twee thema's van een fuga,
meer niet. Overal waar ik bewondering ontdek, weet ik, dat de complementaire
verachting er ook moet zijn. Jouw Xaverius b.v. is een bewonderenswaardig product
van de schepping, omdat hij volgens onze mening een verachtelijk gebruik maakt
van het denken; naarmate hij zich van verachtelijker middelen bedient, wordt hij dus
als product bewonderenswaardiger, want gaver, beter ingericht op de zelfhandhaving
van zijn persoonlijkheid. Ik heb sinds lang niet meer de moed om de Xaverii met
hun tros te verachten, omdat ik maar al te goed weet, dat die verachting van mij een
verantwoording vraagt: waarom verachten, in naam van welk beginsel, van welke
partij? Om zonder beginsel en partij te kunnen verachten, daarvoor is energie nodig....
of beter gezegd: jeugd.
Let nu eens op. Ik zal je Xaverius schilderen als een bewonderenswaardig mens,
en je zult er niets tegen in kunnen brengen. Hij is humanist en democraat, hij bestrijdt
de verschijnselen, die ons het meest bedreigen, jou en mij, fascisme,
nationaal-socialisme, totalitarisme, zonder zich tijd te gunnen adem te scheppen....’
‘Maar in naam van een dik vooroordeel!’
De oude Dubois glimlachte witjes.
In naam van een dik vooroordeel, goed. Jouw energie, jouw jeugd doet je nog
maatstaven aan de hand om de dikte van vooroordelen te meten. Ik wil toegeven, dat
zijn vooroordelen dik zijn, maar ik vraag mij af, of je dikke vooroordelen in naam
van dunne moogt verachten. Verachting van vooroordelen gaat uit van de fictie, dat
je zelf zonder vooroordelen bent, vergeet dat niet. Wil je die fictie in stand houden,
ja of neen?’
‘Neen.’
‘Eh bien. Dan zul je ook de mogelijkheid moeten overwegen, dat iemand met een
dik vooroordeel beter is toegerust voor de levensstrijd dan iemand met een dun, en
jij zult de man, die - om welke reden dan ook - aan jouw kant staat door dik en dun
moeten steunen in plaats van hem om fictieve redenen te verachten; je ziet, ik kan
nog heel best woordspelingen maken ook. Hij is katholiek: à la bonne heure. Hij
heeft geen intellectueel geweten: alweer een woord van je Nietzsche, dat mij een
uitvlucht, een dooddoener lijkt. Ik begrijp zeer wel, wal je ermee bedoelt. Jij en ik
hebben wèl een intellectueel geweten, Xaverius niet, dat staat vast; wij behoeven
elkaar geen lesjes in terminologie te geven. Maar nogmaals: je moet iets van de jeugd
over hebben gehouden, om daarop je
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waardebepaling van de mensen te funderen. Wij wensen voor onze persoonlijke
omgang mensen met een intellectueel geweten: dat is iets anders, dat is een quaestie
van smaak, daarover valt in het geheel niet te discussiëeren. Om verder te gaan, om
uit die persoonlijke voorkeur af te leiden, dat deze mensen “hoi aristoi” zijn: daarvoor
is jeugd, jeugd, jeugd nodig, begrijp je!’
Dubois was omhoog gekomen uit zijn verzakte houding. Ik kende die flikkering
in zijn ogen.
‘Ik scherts niet, versta je!’
Inderdaad, ik wist dat nog van twintig jaar geleden; hij gebruikte die uitdrukking
ook als leraar in de klas, en wij wisten, dat hij dan werkelijk niet schertste. In onze
conversatie, hoe vriendschappelijk ook sedert de latere vereffening van het
onderscheid heiland-discipel, zijn altijd een paar van die klasse-termen blijven hangen.
Het verschil tussen leermeester en leerling is nooit volkomen weg te wissen; men
kan nooit geheel vergeten, dat men iemand vereerd heeft zonder critiek; een
willekeurige situatie kan telkens weer, midden in een gesprek van gelijken, die oude
verhouding terug doen keren. Misschien - ik heb mij dat pas lang na deze discussie
over vooroordelen gerealiseerd - ging ik de dag na mijn zonderlinge visite bij Xaverius
wel juist naar de oude Dubois toe, omdat ik zijn leerling ben geweest, omdat ik, door
zulke gevallen aan hem te vertellen, altijd nog min of meer het gevoel heb, dat hij
mij er een nieuw perspectief van kan laten zien, als leraar. Ik tutoyeer hem; hij heeft
het mij destijds uitdrukkelijk gevraagd en het is mij langzamerhand ook.... gelukt,
hoe anorganisch het mij in de beginne ook toescheen. Zijn voornaam (Richard) heb
ik nooit durven gebruiken; wij noemden hem onder elkaar in de klas wel Richard.
Toen ik zeventien was, was Dubois drie en veertig. Hij was toen op het hoogtepunt
van zijn roem; wij, leerlingen van de vijfde klasse gymnasium, wisten, dat onze leraar
buiten de school een ‘gevreesd criticus’ was, leider van een tijdschrift, dat de naam
had oneerbiedig te zijn tegenover alles en allen. Deze reputatie was voor ons de
aureool om Dubois' hoofd: een leraar oneerbiedig tegenover alles en allen! Hij had,
behalve zijn prikkelende geschiedenislessen, niet meer nodig om door ons
gecanoniseerd te worden. Wij lazen de artikelen van Dubois, die wij prachtig vonden,
omdat zij ons eigen verzet tegen de ouderen schenen te rechtvaardigen. Ik herinner
mij, dat in hetzelfde jaar zijn vrouw plotseling stierf; een vrouw, waarvan wij niets
wisten, maar die wij als figurante mee betrokken in onze cultus. ‘Hij is er kapot van’,
fluisterden wij en sommigen onzer konden hun tranen niet bedwingen, toen hij, na
vier dagen weg te zijn geweest, weer voor de klas stond en ontroerd zijn keel moest
schrapen.
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Was hij er kapot van? Wat is dat: kapot? Aan de dood van zijn vrouw groeide een
legende vast, die algemeen gevent werd als een dramatische verklaring, maar die
mij, nadat ik hem beter heb leren kennen, altijd suspect, want goedkoop heeft geleken.
Zeven maanden na dat sterfgeval trok Dubois zich terug uit de redactie van het
tijdschrift, dat hij tot het zijne had gemaakt (hij publiceerde nooit iets anders dan
critieken, op een paar jeugdverzen na, die wij destijds in een obscuur blaadje
opspoorden). Hij heeft sedert dien twee en twintig jaar geleefd en geen letter meer
geschreven. De dood van zijn vrouw, van wie hij ontzaglijk had gehouden, aldus de
legende, had hem zo aangegrepen, dat hij voortaan nooit meer etc. etc.; men behoeft
dergelijke legenden niet met zoveel woorden te vereeuwigen. Deze legende
veronachtzaamde b.v. het feit, dat Dubois drie maanden na de dood van die vrouw
nog een van zijn felste polemieken liet verschijnen: een moordend artikel, waarmee
hij zelfs de burgerij tot zwijgen bracht. Niet, omdat zij overtuigd was, maar omdat
hij het haar door een reeks van bijzaken onmogelijk maakte de hoofdzaak te
miskennen en nog langer de partij van zijn tegenstander te kiezen. Er zijn van die
gevallen, dat een gehaat criticus ook de velen, die hem met weerzin aan het werk
zien, de weg der ontsnapping afsnijdt; zijn en hun normen raakten elkaar toevallig,
zij staan plotseling met hem aan één kant en moeten dat erkennen, vol schrik
overigens.... Ik herinner mij dat artikel nog zo goed, al kreeg ik het niet onder ogen,
omdat het veel gerucht maakte en Dubois bij die gelegenheid zelfs door
provincieblaadjes werd erkend als een ‘weliswaar zeer eenzijdige en destructieve,
maar toch in het geheel der cultuur onmisbare geest’. Maar in de maanden na dit
opzienbare artikel publiceerde hij nog van allerlei, en men moet dus wel respect
hebben voor de mensen, die zijn zwijgen, pas vier maanden later begonnen, altijd
hardnekkig aan die overleden vrouw hebben vastgekoppeld. Een mysterie moet altijd
gevulgariseerd worden tot een legende, desnoods met geweld. Het is overigens waar,
dat Dubois gelukkig getrouwd was, en de eerste weken na de begrafenis verstrooid
was en versomberd. Zij hadden geen kinderen; hij groef zich voortaan in als een
verlaten celibatair, in hetzelfde huis, waarin hij met haar gewoond had, een
onpersoonlijke, peper-en-zoutkleurige dame voor de huishouding aan zijn zijde, die
later weer verdween. Zijn studeerkamer werd het terrein van onze schermutselingen;
ik bezocht hem als student, als advocaat (de tijd van mijn mislukte experiment in de
‘pure’ juristerij) en als redacteur van De Echo meestal een keer of drie, vier per jaar.
In het wegstervende licht van de zomeravond zag ik hem in zijn merkwaardig
kleurloze stoel terugduiken; hij paste volkomen in die
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stoel, die mij altijd deed denken aan een gobelin. Ik zag nu, dat hij begon te
ontsnappen naar de ouderdom, en profil; maar nauwelijks wendde hij mij zijn geziekt
weer toe, of hij was weer jong. Deze twee gezichten heeft Dubois altijd gehad; hij
was vroeg oud en tegelijk lang jong, piepjong zelfs, met iets van knaapachtige
zinnelijkheid om zijn mond onder het sikje, die in toom gehouden scheen te worden
door zijn nuchtere ogen. Pas dit laatste jaar van zijn leraarschap begon zijn oude
gezicht te overheersen; het jonge streed er nog tegen, maar zonder de eclatante
successen te behalen van weleer. Er viel een late zonnestraal op zijn wang, die
inschrompelde onder de aanraking. Hij leek mij nerveus.
‘Ik herhaal’ (ook dat was nog van de leraar) - ‘ik herhaal, dat ik niet scherts. Er is
één ding, dat ik sinds lang niet meer kan en wil doen: strijden tegen de
middelmatigheid, omdat zij middelmatig is. Ik haat de mensen, die daaraan hun
kracht verspillen. Of: haten is veel gezegd, ik gun ze dit plezier, maar ik lach erom.
Wat mij nog interesseert is, waarvoor de middelmatigheid gebruikt wordt. Ik betrap
mijzelf telkens op bewondering voor die middelmatigheidsherders, die blijkbaar zelf
genoeg middelmatigheid in zich hebben om solidair te zijn met hun schapen. Ik....
enfin....’
Hij zweeg, alsof hij aan iets geheel anders dacht. Het huis om hem heen zweeg,
zijn lange rijen boeken zwegen. Plotseling schoot het mij te binnen, hoe hij mij een
kwart eeuw geleden het eerste ‘grote-mensen-boek’ uit die kast had geleend, toen ik
op een goede dag ontdekt had, dat jongensboeken niets betekenden voor een denkend
wezen. Hij had dat begrepen.
‘Het misbruik van de originaliteit’, begon hij weer, ‘is een walgelijke verspilling.
Men heeft gesmeten met originaliteit, men heeft in naam van God weet wat de
oorspronkelijkheid aanbevolen; de middelmatigen weten nu zelfs, dat zij proberen
moeten zo oorspronkelijk mogelijk te zijn. Bah! Geef mij dan maar Xaverius Janssens,
geef mij dan maar die onuitroeibare monseigneursmoraal, die herderstactiek.... Wie
weet, misschien zijn zij wijzer dan wij. In ieder geval kunnen wij hen niet missen....’
‘Ben je op weg naar Rome?’
Mijn toon moet spotachtig geklonken hebben, want zijn jonge gezicht stoof op
tegen zijn oude en tegen mij:
‘Zoiets zegt alleen de jeugd, de originele jeugd! Meneer maakt zich ongerust over
het verloren gaan van een zieltje, precies als monseigneur Xaverius, meneer is pastoor
voor zijn originaliteits-gemeente. Wanneer, verdomd, zul je eindelijk die arrogantie
kwijt raken? O, die knaapjes-arrogantie van de onuitputtelijke vitaliteit! Laat mij in
vrede sterven, in coma bij voorkeur. Pindarus noemt ‘koma’ de kalmte, die de muziek
over ons doet komen. Wie heeft
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iets aan originaliteit, als hij moet sterven? ‘Ik wil mooi doodgaan, als een vlammend
vuur’, heeft een van die jeugdige energiemis-bruikers wagen op te schrijven. Ik gun
hem.... neen, ik gun ook hem coma, diepe slaap, muziek, vergetelheid en een domme
illusie op dat moment. Ervaring! Wie ervaringen heeft, is niet origineel meer, althans
niet met die arrogatie van de jeugd. Als de originaliteit hem bezoekt, is dat geen
bezoek, maar een regelrechte bezoeking.’
Er was iets in de stem van Dubois, dat mij alarmeerde. Zijn handen beefden. Hij
sprak zelden tegen mij zonder zijn ironische reserve te verliezen: een reserve, die ik
respecteerde, omdat ik van hem geleerd had en niet hij van mij.
‘Maar hoe stel je je een bewust levend mens voor zonder originaliteit? Hij zal,
dunkt mij, niet veel anders kunnen doen dan zich bij een van de vele tradities
aansluiten, een jezuïet worden, op zijn manier....’
‘Onzin, onzin!’
Ik voelde mij geprikkeld worden door die decreterende heftigheid:
‘Onzin? Bewijs mij dan het tegendeel! Er is geen keus: wie de originaliteit afzweert,
komt onherroepelijk bij het conformisme terecht!’
‘En wat dan nog?’
‘En wat dan nog? Dat betekent het einde, de dood avant la lettre!’
Dubois lachte, maar het leek op een hoon aan mijn adres:
‘Zulk een dode zie je hier dus voor je, in levende lijve. Het levende lijk, de
vrijwillige ontbinding door het conformisme. Wat denk je wel van mij? Dat ik
vrijwillig in de dood was gegaan? Dat ik vrijwillig de originaliteit had opgegeven
om mij aan te sluiten bij en op te gaan in de gemeenschap der Leraren, die ik dit jaar
verlaten moet? Nog altijd schijn je niets te begrijpen van de ervaring, de enige
ervaring, die meetelt, als het er om gaat iets te doen of niet te doen!’
‘Maar over welke ervaring heb je het dan? Een mystieke ervaring zeker!
Onuitsprekelijk argument, dat alle andere argumenten buiten werking stelt! Ja, dan
houdt alles op.’
Dubois antwoordde niet. Hij scheen zelf gemerkt te hebben, dat wij op dat ogenblik
als vijanden tegenover elkaar stonden, en de belachelijkheid van dat feit in te zien.
Wij zwegen beide, terwijl de schemering over ons heen kroop. Wij zwegen vijf
minuten. Deze stilte was zo, dat hij haar op twee manieren kon verbreken: door een
banaliteit, die ons naar de bewoonde wereld zou terugvoeren en deze episode zou
annuleren, of door een vertrouwelijkheid, die
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onze verhouding zou veranderen, misschien onmogelijk maken. Was het de invallende
duisternis, die hem de laatste weg liet kiezen? In ieder geval, op dat ogenblik koos
hij die weg:
‘Je hebt gelijk: ik heb niet het recht chantage te plegen met een ervaring, die ik
achterhoud. Voor mij is die ervaring een soort formule geworden, die ik gebruik om
het begin van een tijdvak van mijn leven te dateren: het tijdvak van het levende lijk.
Ik heb die ervaring al meer dan twintig jaar altijd bij me, maar in onschadelijke vorm,
als een stuk verleden, dat een naampje heeft gekregen. Ik zal je die naam noemen:
angst voor de heilstaat. Zegt je dat iets?’
‘Niets, maar....’
‘Je behoeft je niet te excuseren; mijzelf zegt het in deze seconde ook nog niets. Ik
weet alleen, dat ik door deze benaming er eens in slaagde te ontsnappen aan de
ervaring, waarover ik sprak. Die ervaring had geen naam; zij was niets anders dan....
een ervaring, wie weet, misschien wel de mystieke ervaring, waarover zoveel verteld
wordt. Maar ik geloof, dat men meestal de naam der ervaring met de ervaring zelf
verwisselt, ook, juist, in de mystiek. Wie de ervaring een naam geeft, is al bezig terug
te keren tot de taalwereld, die geen persoonlijke ervaringen kent, alleen de schijn
ervan.... Goed, herinner je je mijn artikel, nu meer dan twintig jaar geleden, waarin
ik Antonides de nek omdraaide, door hem met al zijn bronnen te confronteren, die
hij zo zorgvuldig verzweeg?’
Ik knikte. Het was het artikel, waardoor Dubois de burgerij tot zwijgen bracht,
zijn grote overwinning.
‘En herinner je je het algemene succes? Het plotselinge bijdraaien van X, het
huldebetoon van Y? Al die aandoenlijke erkenning van mijn scherpzinnigheid, die
in dit bijzondere geval op niets anders neerkwam dan op behoorlijk onderscheiden
tussen bluf en talent?’
‘Hoe zou ik mij dat niet herinneren! Ik was achttien jaar, en jij was onze afgod!’
‘Goed. Ik heb van die triompf op mijn manier genoten. Ik dook op uit een zee van
ellende, ik had behoefte aan zoiets.... zoiets kinderachtigs. Ik slikte dat alles met de
voldoening van een miskende uitvinder, die eindelijk patent heeft gekregen op zijn
gewrocht. Ik voelde de goedkoopheid van dat succes, maar ik baadde me daarin. Ik
breide er andere artikelen aan vast, zo mogelijk nog origineler. Goed....’
Dubois was nu een schim geworden. Wij waren beide nevelingen.
‘.... op een avond - niets was er dat mij waarschuwde - kreeg ik die ervaring, die
ik in de daarop volgende maanden “angst voor de heilstaat” ben gaan noemen. Door
die woorden moet mij het
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afschuwelijke van de ervaring allang ontvallen zijn, want ik heb duizend maal gezegd
en gedacht: “angst voor de heilstaat, angst voor de heilstaat, angst voor de heilstaat”.
Telkens, als de ervaring terug wilde komen, begon ik: “angst voor de heilstaat”, enz.;
tot ik op een goede dag merkte, dat de woorden geen schijn van gewaarwording meer
bij mij opwekten. Maar dat was later, veel later....’
Weer hoorde ik Dubois zwijgen. Het was, als zocht hij de ervaring met zijn bevende
hand op het tafeltje met wit schemerende kranten naast hem, als begon hij louter tot
zich zelf te spreken.
‘Ik heb dit - o ja, Dit noemde ik het ook een tijdlang - altijd willen beschrijven;
maar eerst kon ik niet, omdat de ervaring mij dadelijk te lijf ging, en later kon ik....
niet meer, omdat de woorden al te veel macht over mij hadden gekregen. Let nu op:
“angst voor de heilstaat”, wat is dat, wat was dat? Het is zoiets, alsof lange zuilen
naar boven gaan, parallel, en of zij toch ergens samenkomen, waar zij niet mogen
samenkomen.... Neen, dat is het niet, dat is het niet.... Luister: de ontzettende angst,
die mij die avond (ik zat in een café met drie willekeurige kerels) op het lijf viel,
was, dat mijn succes op iets ging uitlopen, op mijn gelijk boven alle anderen, op een
harmonie, waarin niets meer te denken zou zijn, niets meer te veranderen of aan te
vullen of anders te denken.... en verder, dat alle denken zulk een harmonie als
eindpunt veronderstelt.... dat wij op weg zijn naar een heilstaat, die wij niet mogen
bereiken, niet willen bereiken, die wij met hart en ziel vervloeken, verafschuwen.
De afschuwelijkheid van een hemels Jeruzalem. Op dat moment pas - het was toch
al een paar maanden nadat het Artikel verscheen - realiseerde ik mij, dat ik mijn
tegenstander werkelijk vermoord had, dat ik hem dus niet meer als tegenstander had,
dat ik niets meer kon bedenken, dat de komst van de heilstaat in de weg stond.... ja,
ja, een paar kleinigheden in de practijk, maar dat telt niet mee, het opruimen daarvan
kunnen wij aan de politici overlaten....’
Zwijgen. De sidderende hand op het tafeltje.
‘....Ik weet nu niet meer, wat ik aan die ervaring heb geromanceerd om haar kapot
te maken. Mijn eerste reactie kwam niet in woorden, maar van mijn maag: ik dacht,
dat ik moest braken, maar zelfs deze impuls liep dadelijk dood. Die drie kerels hebben
alleen gemerkt, dat ik “onlekker” werd en wat onverwacht afrekende en wegging.
Ik liep door de stad, zonder te weten waar.... of neen, soms wist ik beklemmend
precies, waar ik liep en het waarom van nu-juist-deze-straat leek mij dan al een
vervulling, die naar iets wees, naar die vervloekte harmonie. En voortdurend moest
ik worstelen met woorden en beelden, die ergens heen wezen.... naar het niets,
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naar een afgrond, heb ik het later genoemd, maar soms was er alleen die angst voor
de heilstaat, die braakneiging en het klamme zweet....’
Zwijgen.
‘.... Verwar het niet met ellende. Ik kwam uit ellende, de dood van Hertha; maar
de ellende is zo wanhopig zinvol, spannend zelfs, evenals het succes, vergeleken
bij.... dit. De ellende en het succes zijn origineel.... aan de angst voor de heilstaat is
niets origineels meer, alles is hier hetzelfde, onverschillig wat, de enige ambitie, die
overblijft, is, weg te zinken in een vergetelheid, waarin de heilstaat niet kan
doordringen, alles tegelijk te zijn en niets te zijn. Zaligheid of ellende, zij worden
beide niets; het zijn, op deze plaats, en niet op een andere plaats, waar men ook niet
zou willen zijn, omdat daar weer een stadium zou zijn van de ontwikkeling naar de
harmonie.
Dat is een persoonlijke ervaring, waarop een mens maar op één manier kan
reageren: door een poging zich te redden van die absurditeit, met woorden, met
broom, met alle bezweringsmiddelen, die werken; de meeste werken niet, hoeren,
lekker eten, zuipen, lezen, ze werken niet, ze vereisen te veel handelingen met een
doel in het zicht, en het doel heeft onvermijdelijk de heilstaat in zijn verlengde. O,
die onschuldige heilstaat van de socialisten, dat originele plannetje van Marx, waarvan
hij zo helemaal de absurditeit, de walgelijkheid niet heeft beseft! Al die millioenen
op weg naar een heilstaat, die op komst is: dat vreselijke klatergoud aan het einde,
als vanzelfsprekend toegevoegd aan de actie van het proletariaat. Zij noemen dat een
belofte; het hemels Jeruzalem was tenminste rechtschapen na de dood beloofd, dat
is psychologisch verteerbaar. Realiseer je dat even: het denken en handelen van de
millioenen gedrild in dienst van een afschuwelijke fictie, een vacuum! Alsof het de
gewoonste zaak van de wereld was! ....Wie dat gezien heeft, ervaren, die weet alleen
nog, dat hij zich redden moet, hoe dan ook.
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Bij Stendhal's La Chartreuse de Parme
Elisabeth de Roos*)
On n'en finirait plus avec Stendhal. Je ne vois pas de plus grande louange.
Paul Valéry
Il y a une sorte de bassesse bourgeoise qu'ils ne peuvent avoir, et pour
l'auteur ce serait parler le chinois qu'il ne sait pas. Stendhal (over zijn
personnages).
Tussen twee levenslange liefdes van Stendhal ligt het gebied van La Chartreuse de
Parme: die voor de waarheid en die voor een chimère, het geluk. Hij was geen
romanticus in de tragische zin van zijn tijd, en dus sloten deze twee dingen elkaar
niet uit, maar hij moest uitzonderlijke toestanden en speciale mensen bedenken om
die combinatie te verwezenlijken, en nog maar bij momenten, maar ‘voor zo'n moment
is het de moeite waard geleefd te hebben’. Er is gezegd dat Fabrice del Dongo de
jonge man was die Stendhal had willen zijn, en die hij zich op zijn zes en vijftigste
dan maar het plezier deed te creëren. Ik geloof het maar half. Hij is critischer ten
opzichte van Fabrice dan van zijn andere hoofdpersonen, en de naïveteiten van
Fabrice (in het geloof bijvoorbeeld) zijn zeker niet degene die Stendhal zichzelf zou
hebben gewenst; dat een portie naïefheid niet in tegenspraak was met zijn eigen
luciditeit blijkt overigens uit alles wat hij over zichzelf geschreven heeft: in Souvenirs
d'Egotisme, en het is maar een van de vele voorbeelden, vertelt hij zijn genegenheid
voor de broers Thierry in de salon van Destutt de Tracy, van wie hij later merkt hoe
verachtelijk hij hen vindt, en hij is dan acht en dertig - j'avais vingt et un an à peine
pour la duperie du coeur. Eerder zijn Fabrice en Mosca samen, de jongen en de
wereldwijze man, de twee personen die Stendhal op zijn zes en vijftigste nog altijd
gebleven was, combinatie van geestdrift en luciditeit.
In de Chartreuse heeft hij een geheel van mogelijkheden ontworpen waarin drie
mensen naar zijn hart, Fabrice, Mosca, la San-

*) Inleiding voor een bij de Uitg. Contact te verschijnen vertaling van La Chartreuse de Parme.
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severina, konden leven naar hùn hart, wat hem in Italië en het verbeelde rijkje Parma
mogelijk leek, en in het Frankrijk van zijn eigen dagen niet. Want in zoverre is Fabrice
wel het ideaal van Stendhal: alle wereldse gunsten en voordelen vallen hem tenslotte
te beurt, en zij kunnen hem niets schelen; alleen zijn liefde voor Clelia geldt.
Voor Stendhal zelf was er, tussendoor, het plezier van reizen, observeren, praten,
en vóór alles schrijven; nagaande, in 1835 (hij was in 1783 geboren), of hij meer van
zijn relaties in de wereld had kunnen profiteren, zegt hij:
Je regrette peu l'occasion perdue. Au lieu de dix, j'aurais vingt mille, au lieu de
chevalier, je serais officier de la Légion d'honneur, mais j'aurais pensé trois ou
quatre heures par jour à ces platitudes d'ambition qu'on décore du nom de politique,
j'aurais fait beaucoup de bassesses....
Niet dat de politiek hem niet enig belang inboezemde als een van de comedies
waarin de mensen zich het best laten kennen; en Alain heeft opgemerkt hoe
voortreffelijk hij vaak de concrete kant van de politiek laat zien, en toch geen klein
realisme tegen een los historisch achterdoek. Hetzelfde geldt voor de slag van
Waterloo in de Chartreuse; Fabrice beleeft die volmaakt relatief, in een reeks
ogenblikken en toevalligheden die hem alleen aangaan (zelfs rijdt hij nog even achter
zijn werkelijke vader aan, die een Fransman is) en toch zijn lot onberekenbaar
beïnvloeden natuurlijk, even goed als het lot van Europa; dit alles met een helderheid
waaruit het exposé van Fabrice's karakter zonder enige moeite te voorschijn komt.
Vroeger had men voor het relativistische accent de komische figuren; in Stendhal is,
bij alle humor vaak juist ook in het verhaal van Fabrice, over de hele linie dat gevoel
voor psychologische relativiteit een feit geworden, dat ons nu nog zo na staat, waarin
ernst en toeval, diepte en losheid, niet afhangen van de gebeurtenissen maar van
dengeen die ze beleeft, omdat iedereen er zijn eigen dosering van heeft. In het hele
politieke gedoe van Parma trouwens ligt de suggestie dat men anders gemaakt moet
zijn om te kunnen bestaan in de politiek. Er zijn maar twee tijdelijke mogelijkheden
daarbuiten voor wie zich met de maatschappij bemoeit: het half-gekke idealisme van
Ferrante Palla; de superieure handigheid van Mosca, die te danken is aan zijn
belangeloosheid, min of meer. Daarin is hij zelfs meer dan Fabrice, die er altijd voor
wordt aangezien, een geïdealiseerd personnage (het slagen ondanks de zekerheid dat
hij er niet bij hoort). En zelfs hij struikelt fataal, op een gegeven moment, met het
fameuze hovelingenbriefje dat chaos in het leven van vier mensen brengt. Ook moet
Stendhal zich bij het overhaaste einde van de roman toch wel afgevraagd hebben
wat het ‘logisch’ verloop van
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hun diverse lotgevallen zou zijn geweest, en alleen aan Mosca onthoudt hij de vroege
dood.
Stendhal heeft de luciditeit die een erfenis was van de achttiende eeuw (Laclos
vooral), gecombineerd met een spontaneïteit die men veel meer aan zijn eigen
persoonlijkheid moet toeschrijven dan aan het Romantisme waarvan hij tijdgenoot
was; en daardoor is ook de betekenis van die luciditeit veranderd. Er zijn nog altijd
mensen die vinden, in Holland speciaal, dat hij het te veel over zichzelf heeft gehad
(in Henri Brulard en Souvenirs d'Egotisme); zonder te zien dat hij zichzelf en de
anderen al schrijvende begreep, zonder enig gevoel ook voor de ervaring en
mensenkennis, nodig om iemands waarde in een paar nonchalante woorden precies
af te wegen. Juist omdat Henri Beyle, zijn dagboeken en herinneringen schrijvend,
en Stendhal de romancier niet zonder elkaar te denken zijn, komt het dat in de romans
zijn gave van ontleden nooit het leven de pas afsnijdt. Zijn grootvader Gagnon, dokter
(met zijn oudtante Elisabeth, die hem het ‘espagnolisme’ leerde, en zijn zusje Pauline,
de enige van zijn familie van wie hij hield nadat zijn moeder op zijn zesde gestorven
was), vertelde hem al dat hij het ‘menselijk hart’ moest leren verstaan, typische gave
van de gecultiveerde Fransman, zo prachtig gerealiseerd door de franse moralisten,
en die daar eigenlijk in iedere generatie wel door een of meer schrijvers wordt geërfd.
Maar om Stendhal als psycholoog te situeren hebben wij aan deze moralistische
erfenis niet genoeg; wel was de kennis van het menselijk hart het enige terrein waarop
hij aan de vooruitgang geloofde, maar de maximes der moralisten komen hierin met
theoretische psychologie overeen, dat zij een grootste gemene deler geven waaruit
een romancier geen mensen maakt als hij niet terug gaat naar het irrationele, en de
algemene maat van wat hij weet van ‘de mensen’, terugbrengt tot de onvervangbare
dosering die van een mens een individu maakt en van het toeval dat hem overkomt
een fataliteit. Stendhal is een psycholoog van beweegredenen; hij geloofde in
navolging van sommige encyclopaedisten aan een experimenteel vast te stellen
wetmatigheid van de emoties, en zelfs zo openhartig mogelijk aan het ‘recept’, maar
hij corrigeerde de proeven van zulk een ontledende verhandeling als De l'Amour,
geschreven in heldere tussenpozen van zijn ongelukkige liefde voor Métilde
Dembovski, les larmes aux yeux; en dit soort theorieën houdt immers geen steek
wanneer zij niet op een eigen intieme mensenkennis berusten - de mensenkennis van
die Henri Beyle die over zichzelf schreef. En hoezeer hij ook de impulsen van zijn
personnages controleert, en hoezeer diegene onder zijn personnages die, moreel
gesproken, blauw bloed hebben, hetzelfde doen, even sterk is in hem de volkomen
aanvaarding van het irrationele en het toeval als voorwaar-
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den voor het leven. Hij kan het zelfbedrog verwerpen zonder de illusie te schaden,
is geen enfant du siècle daarin. Wereldwijsheid, luciditeit en vrijgevochtenheid van
de geijkte moraal zijn geen tragische rem; dit alles heeft zijn eigen kleur, en intensiteit,
en temperatuur, en die zijn niet negatief. Zijn maatstaven zijn koppiger en
karakteristieker dan die van de geijkte moraal - hij noemt ze espagnolisme en energie.
Zijn espagnolisme heeft hem belet, zegt hij, de komische ader te hebben; maar het
heeft hem geholpen aan dat mengsel van oprechtheid en intensiteit waaraan men het
blauwe bloed van zijn personnages herkent.*) Hypocrisie is, vindt hij, de kwaal van
zijn eeuw: net als iedereen te willen zijn. Hijzelf kiest voortdurend, en hartstochtelijk.
Zo hartstochtelijk dat hij de realiteit soms toch niet gebruiken kan. Het kan geen
toeval zijn, hoewel het misschien onbewust is gebeurd, dat èn Julien èn Fabrice hun
diepste sereniteit beleven in de gevangenis, en, wat Fabrice betreft, ook in die
voorspiegeling van de gevangenschap op zijn dag van ondergedoken zijn hoog in de
toren van de abbé Blanès. Is het omdat hij hier een situatie vindt waarin het reëel is
om romantisch te zijn? Want Stendhal was kwetsbaar, ondanks zijn recepten om
gelukkig te worden.
Niets is dan ook minder waar voor zijn romans dan zijn eigen opmerking dat een
roman een spiegel is die men langs een weg laat bewegen (het is voor geen enkel
romancier van formaat trouwens waar, die toch altijd de wereld opvangt binnen een
andere wereld die hij in zichzelf heeft), tenzij men dan accepteert dat in de spiegel
licht en schaduw anders vallen dan in de dagelijkse werkelijkheid. Stendhals
werkelijkheid is gemaakt van zelfkennis en wereldwijsheid, plus een koppig
vasthouden aan eigen voorkeuren en verachting. Er leven twee soorten mensen in:
degenen die gedreven worden door ambitie, ijdelheid, hypocrisie, hebzucht - allemaal
dingen die te maken hebben met de samenleving; en degenen die op zoek zijn naar
een geluk dat geen comedie is, zonder daarom de realiteit die nu eenmaal bestaat, te
ontkennen. En bij die realiteit hoort ook hun eigen persoonlijkheid (en dat is vooral
de volle maat van hun gevoel), die zij niet kunnen verloochenen, want dan zou het
geluk het geluk niet meer zijn. Hier komt het espagnolisme aan de beurt, de zekerheid
dat sommige mensen kiezen voor eer en generositeit, tegen ijdelheid en gemak, en
handelen naar die keuze, en dat het niet ieder gegeven is om laag-bij-de-gronds te
zijn.**) Hier ligt

*) Want ook Julien Sorel is geen hypocriet al gedraagt hij zich soms alsof hij er een was. Blum
heeft de voornaamste voorbeelden genoemd, waaruit dat blijkt.
**) Zie het voortreffelijk boekje Stendhal et le Beylisme van Léon Blum, voor het eerst in 1914
verschenen.
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misschien ook het kenmerk van de happy few aan wie de Chartreuse is opgedragen,
en die wel iets gemeen moet hebben met de happy few onder zijn personnages; men
kan niet kiezen wat men krijgt maar wel wat men er van overhoudt, en zonder ‘de
wereld’ te ontvluchten maakt men toch zijn eigen lot tegen de wereld in door wat
men verkiest na te laten; daar sluit de cirkel. En het betekent genieten van het moment;
er zijn geen vermoeiden onder de happy few. Een van de vondsten van Stendhal is
dat luciditeit niet met vermoeidheid hoeft samen te gaan, evenmin als zij per se het
product van ervaring is. Bij Julien Sorel is het de karakteristiek van een jonge
intelligentie die haar plaats in de werkelijkheid zoekt; die soort luciditeit kan later
verloren gaan. En bij Mosca, wiens intelligentie en ervaring horen bij zijn vijftig
jaar, is het juist de luciditeit die hem jong houdt, terwijl zij hem kwelt. Ook hier,
zoals in de erotiek, verplaatst Stendhal het beslissende accent van het ‘temperament’
naar de verbeelding en het vermogen om compleet ‘er bij te zijn’.
Omdat la Sanseverina, Mosca, Fabrice, zich er evenmin als de zestiende-eeuwers
van Stendhals geliefde Italiaanse Kronieken voor schamen alles te doen voor het
geluk, en dit geluk er voor hem in bestaat de volle maat van zichzelf te geven aan
wie het waard is, omdat zij tegelijkertijd weten, met een intuïtie die bij Stendhal zelf
een heel systeem van relativiteiten werd, dat de liefde een gebied is van onmerkbare
oorzaken en onmetelijke gevolgen, gaan zij voortdurend met zichzelf te rade in
monologen*) die geen inmenging van de auteur zijn, maar de toon van het personnage
hebben en het accent van zijn gemoedstoestand; Je dois être fou, zegt Mosca wanneer
hij jaloers is, je crois raisonner et je ne raisonne pas. Dit soort luciditeit komt voort
uit de situatie; het is niet, als in zoveel romans van na 1880, een extra-aanwensel dat
op gespletenheid wijst. Wat Stendhal energie noemt is het tegendeel van
gespletenheid; de happy few onder zijn personen ontwikkelen ter wille van de
‘amour-passion’ evenveel activiteit als de anderen voor egoïstischer oogmerken.
Zelfs de cynische Mosca handelt in tragische momenten volgens de zoete illusie, in
Stendhals geschriften en dagboeken zo vaak aan te treffen, dat hij door een bepaalde
situatie te scheppen, woorden, gedachten en wederwoorden kan opwekken die dan
op hun beurt weer een gunstiger situatie in het leven roepen, en dit niet op het terrein
van de intrige, maar van het hart. Concreet gezegd: zijn personnages gooien telkens
hun eigen glazen in, en zijn daarin op grandioze manier zichzelf. En men kan er de
hele achttiende eeuw

*) Valery Larbaud schrijft (Sous l'Invocation de Saint-Jérôme), dat hij in zijn inleiding voor
Les Lauriers sont coupés de monologen in Stendhals romans had moeten noemen bij de
voorgeschiedenis van het ontstaan van de monologue intérieur.
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en de revolutie bij halen - Stendhal heeft zelf vaak genoeg gezegd wat hij aan
Helvetius, Destutt de Tracy aan de ene, Rousseau aan de andere kant te danken
meende te hebben - dit alles zou nooit vlees en bloed in zijn romans geworden zijn,
en vandaag nog zo levend als toen hij ze schreef, wanneer hij zijn positivisme in de
psychologie en zijn absolutisme in het gevoel niet met zijn eigen ervaring had gekocht.
Het ‘cynisme’ (hij spéélde trouwens ook wel graag voor cynicus), dat in zijn brieven
geen doekjes windt om de erotiek, terwijl hij in zijn romans de sexualiteit volmaakt
ondergeschikt maakt aan gevoel en verbeelding, de kritiek die alle pathos belachelijk
maakt, maar weet dat le cerveau doit toujours être le valet de l'âme, - deze dingen
zijn alleen tegenstrijdigheden wanneer men ze in een bespreking naast elkaar zet: in
werkelijkheid maken zij een persoonlijkheid.
Stendhals verbeelding is te onstuimig, zijn espagnolisme wil te graag een spel op
leven en dood, om zich tevreden te stellen met een situatie waarin de mensen
bijvoorbeeld alleen maar van kleine belangen afstand doen ter wille van hun geluk.
Curieus zijn de gesprekken van Mosca en Gina over geld, met nuchtere cijfers. Dat
rijkdom geen drijfveer voor hen is, betekent niet dat zij het formaat van het
zolderkamertje het liefste hebben. Daarom schept hij in de Chartreuse, voor zijn
plezier, het operettestaatje Parma, waarin hij droomt en bavardeert en speelt, en dat
hem volstrekte vrijheid geeft voor een onbegrensde activiteit van zijn hoofdpersonen;
dat bijvoorbeeld Mosca, jaloers op Fabrice, hem laat bespionneren in zijn avontuur
met Marietta, Gina's kamenier omkoopt om achter de waarheid te komen, deze
psychologisch zeer aanvaardbare dingen zouden in een contemporaine roman toch
nog min of meer goedgepraat moeten worden, terwijl zij in een milieu als dit Parma
gewoon technische vanzelfsprekendheden zijn.
De Chartreuse is voller dan Le Rouge et le Noir, het laatste compacter, tragischer
dan de Chartreuse. Hoewel Stendhal zeven en veertig was toen hij Le Rouge schreef,
was het zijn eerste grote roman, en het heeft, met het inzicht van later, het accent
van zijn jeugd. Zoiets kan maar één keer; Julien's vroege en gewelddadige dood is
daarom ook onvermijdelijk om hem in zijn laatste uren de wijsheid van Stendhals
zeven en veertigste te laten doormaken zonder die later weer te logenstraffen. Of de
dood van alle hoofdpersonen behalve Mosca ook in de Chartreuse noodzakelijk was,
kunnen wij niet weten, omdat Stendhal het einde verhaastte op verzoek van zijn
uitgever, die bang was voor een dikke roman, - hij doet het overigens met de
goedmoedigheid van een kind dat van een verhaal overslaat wat hem niet bevalt.
Maar de tijd speelt er in ieder geval een grotere rol in dan in Le Rouge; want de
uiterlijke
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gebeurtenissen vallen er niet samen met de ingrijpendste innerlijke. Gina's lot
verandert wanneer zij Mosca ontmoet, maar haar karakter verandert pas de beide
malen dat Fabrice gevangen wordt gezet, en na zijn bevrijding. En er is een vertedering
om het verleden, zelfs in Fabrice, die misschien die was van Stendhal zelf, maar ook
voortkomt uit de onrust waarmee Gina en Fabrice altijd op zoek zijn naar nog meer
geluk. Daarin zijn zij en hij het diepst verwant. Misschien hadden wij geweten, als
Stendhal het einde niet had verhaast, hoe hij zich de duur voorstelde van een bereikt
geluk. Mosca, het meest matter-of-fact in zijn ervaring, komt er het dichtst bij, in
zijn goede jaren met Gina - en droomt van een samen oudworden. Wat de wereld
betreft, die is hier iets minder vijandig hoewel even verachtelijk als in Le Rouge,
maar bovendien amusant; en er zijn er drie, of als men Clélia meerekent, vier die er
samen tegenover staan, wat een niet gering verschil maakt.
Stendhal had ook geen ressentiment, een aristocratisch accent dat te noteren valt
in dezen zogeheten cynicus; hij accepteerde eenvoudig het misverstand; hij heeft
nooit gedacht dat de maatschappij hem iets verschuldigd was. Hij heeft sommige
boze geesten uit zijn kindertijd in Grenoble nooit kunnen vergeven, zijn vader, de
abbé Raillane die zijn leraar was, maar dat is onvermomde vijandschap. (De abbé
Blanès, door Balzac overbodig geacht in de Chartreuse, was misschien nodig om
een ideale vaderfiguur te suggereren, zonder banden des bloeds). Hij heeft zich
natuurlijk bij zijn aankomst in Parijs provinciaal en misplaatst gevoeld, maar kon
later toch niet buiten Parijs, vooral niet als hij zich laat in zijn leven verveelt als
consul in Civita Vecchia, waar hij toch nog telkens 3 ou 4 pieds cubes d'idées
nouvelles had. In Milaan was hij gelukkig en ongelukkig, maar volmaakt zichzelf;
hij bleef er zijn leven lang aan gefixeerd en ontwierp zo zijn grafschrift: Errico Beyle
Milanese - visse, scrisse, amo - Quest'anima adorava Cimaroça, Moçart è
Shakespeare. Maar werken kon hij in Parijs; hij hield van mensen met wie hij praten
kon, maar haatte de droogheid van ziel die nooit dupe wordt. Alleen met de
niet-hypocrieten, de niet-platvloersen is intimiteit mogelijk en laisser-aller; met de
anderen speelde hij comedie - en graag en goed; zijn tijdgenoten vertellen hoe brillant
hij was, maar volgens hemzelf kreeg hij pas op zijn vier en veertigste esprit, en le
mélange de l'esprit à l'émotion crispe mon âme, comme le liège que coupe un couteau
offense mon oreille. Hij schreef als een bezetene, zichzelf controlerend en meegesleept
tegelijk, de Chartreuse in zeven weken, tijdens een verlof van zijn consulaat; le vrai
métier de l'animal est d'écrire un roman dans un grenier, car je préfère le plaisir
d'écrire des folies à celui de porter un habit brodé qui coûte 800 francs. Het plezier
en het
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geluk, dat zijn twee houvasten op het leven voor wie ‘aan niets gelooft’. En goddank
dat Stendhal zich dit plezier heeft verschaft, want hebben Mosca, Gina, Fabrice niet
daaraan hun charme te danken vooral? Er zijn tenslotte heel wat personnages in de
litteratuur met wie wij meeleven, maar niet zoveel onder wier bekoring wij raken.
De charme van zijn stijl is niet zoveel verder te zoeken. De citaten liggen voor het
oprapen op ieder moment van zijn leven, de sleutel is altijd dezelfde. En 1817, j'avais
été très amoureux d'Annette pendant quinze jours; après quoi, je lui avais trouvé les
idées étroites et parisiennes. C'est pour moi le plus grand remède à l'amour.
Waar het ernst wordt wil hij niet anders dan ongedwongen zijn en hij ziet met
weerzin hoe bijna alle mensen tenslotte hun eigen comedie, litterair of menselijk,
voor ernst gaan aanzien. Van een litterator zegt hij: C'est, avec Mérimée et moi, le
seul exemple à moi connu de non-charlatanisme parmi les gens qui se mêlent d'écrire.
Hij heeft met zijn Racine et Shakespeare, dat in litteraire kringen de aandacht op
hem vestigde, zijn bijdrage geleverd in de strijd voor het Romantisme, maar hij kwam
met zijn ideeën uit Italië, waar deze beweging samenging met politiek liberalisme;
hij hield niet van de archaïserende en religieuze kant van het franse Romantisme, en
maakte er zich pas warm voor toen universiteit en academie het officiëel verguisden.
Het Romantisme was voor hem vooral het contemporaine in tegenstelling tot de
imitatie van het oude; Racine was dus romantisch in zijn tijd. Hij heeft altijd de
pathetische stijl van de meeste van zijn tijdgenoten gehaat. Als jongen al, vertelt hij
in Henri Brulard, verafschuwde hij ros in plaatst van paard, en noemde het hypocrisie.
Zo'n moreel woord over een stijlkwestie vertelt boekdelen. Zijn eigen stijl sluit als
een huid om zijn denken; het is geen mooie stijl, hij geeft niet eens altijd het beste
woord, maar hij is volmaakt ongedwongen. (Al te traditionele
kennis-van-het-menselijk-hart bestaat ook vaak alleen maar in het vinden van een
volmaakte formule voor wat iedereen wel over zichzelf of zijn buurman weet). ‘Sa
pensée,’ zegt Gide, ne prend même pas le temps de se chausser pour courrir’. Dit
wil niet zeggen dat hij niet veel corrigeerde, juist om zo exact mogelijk te zijn, maar
het is een stijl die niets te verbergen heeft. Alleen Clelia's monologen hebben iets
gedwongens, maar Clelia'a gevoelens zijn ook niet natuurlijk.
Hij denkt al schrijvende, de beweeglijkheid van het verhaal houdt de beweeglijkheid
van zijn gedachten bij, niet omgekeerd: Je rumine sans cesse sur ce qui m'intéresse;
à force de le regarder dans des positions d'âme différentes, je finis par y voir du
nouveau et je le fais changer d'aspect. Vandaar dat wonderlijk-persoonlijke
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contact met altijd weer nieuwe generaties van lezers - van wie het telkens weer ander
commentaar het onderwerp nooit schijnt uit te putten - en zijn gevariëerdheid, al
ontleende hij de grote lijnen van zijn verhalen vaak aan een oude kroniek of een fait
divers. Want hij bedrijft nooit psychologie zonder verbeelding. Hij ziet zo scherp
dat hij zich kan veroorloven partijdig te zijn; daaraan danken wij die onnavolgbare
zinnetjes waarin de auteur vlak naast ons staat, maar die een personnage beter
karakteriseren dan een objectieve beschrijving zou doen. Daarom is het ook zo absurd
om zich Stendhal te willen denken zonder de Henri Beyle die, als een brief, Henri
Brulard en Souvenirs d'Egotisme schreef (en dat zonder het zelf te weten alleen maar
‘gelijkend’ wilde doen: quel miracle ce serait dans ce siècle de comédies); hij is
geen star jager naar waarheid die wil dat men aan zijn voeten zit, maar omdat hij de
oprechtheid tegenkomt bij iedere bocht van zijn weg schenkt men hem het vertrouwen
dat een plezier maakt van het lezen. Valéry oppert twijfel, ook ten opzichte van
Stendhal, aan de mogelijkheid van compleet oprecht zijn als men eenmaal schrijft.
Maar het is misschien genoeg om te aanvaarden dat de oprechtheid van iemand wiens
contact met de wereld gecompliceerd is, niet eenvoudig kan zijn. Bijna ieder contact
dwingt iemand in een rol omdat geen ander alles ziet; de intelligente ‘sincérité’ vindt
de rol waarin men zichzelf geen geweld aandoet. Daarom gaat Stendhals voortdurend
onthullen van zijn voorliefdes zo ver en zo diep: dit zijn de dingen waarvan hij zeker
is.
Met zijn schrijven-voor-zijn-plezier heeft Stendhal op zijn eentje evenveel gedaan
voor de bevrijding van de roman als een hele litteraire beweging. De boutade van
Paul Valéry is bekend, dat hij geen roman kon schrijven omdat hij een zinnetje als
‘de markiezin ging om vijf uur uit’ nooit uit zijn pen zou kunnen krijgen, maar
eigenlijk hoefde hij zich daarover toen het hoofd al niet meer te breken; ook Stendhal
dacht dat hij andere romans geschreven zou hebben als hij een secretaris had gehad,
maar de stukjes van de secretaris zouden wij nu waarschijnlijk overslaan. Hij situeert
zijn verhaal pittoresk genoeg, in het Milaan dat hij zich herinnert uit de Napoleontische
tijd en het Parma dat nooit en nergens heeft bestaan, maar hij doet het met
enthousiasme omdat hij er geen plicht van wil maken; hij speelt Italië tegen het
Frankrijk van zijn dagen uit, en Parma tegen Amerika, dat hem ondanks zijn liberale
sympathieën dodelijk vervelend lijkt. Hij beschrijft met geestdrift en verachting,
maar legt zich daarom nog niet neer bij een simpele tegenstelling van zwart en wit;
hij gelooft ondanks zijn eigen tegenslagen niet dat de mensen slecht zijn, niet dat zij
het op hem hebben gemunt, hij beschouwt ze als des machines, poussées en France,
par
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la vanité, et ailleurs, par toutes les passions, la vanité y comprise.
De ontleding van het menselijk hart die het enige is wat hem niet verveelt, bestrijkt
een ampele portie ziel; Stendhal die zijn eigen ziel door sommige landschappen
beroerd voelt als een viool door een strijkstok, zou het contact van Gina of Fabrice
met hun dierbare Italiaanse natuur niet graag aan zijn secretaris hebben overgelaten,
al is het waar dat natuurbeschrijven zijn fort niet is, en al gebruikt hij er eerlijk gezegd
ook wel de superlatieven bij, die hij afkeurt omdat ze niets zeggen voor wie het
landschap zelf niet kent.
De Chartreuse is uniek onder Stendhals grote romans, omdat hij er alle kleur heeft
kunnen geven die hem lief was met de zekerheid van iemand die zich psychologisch
niet meer vergist. Het geheim van zijn réussite is altijd te zoeken in zijn trouw aan
alle facetten van zijn natuur (daarom: hoe meer men hem kent, hoe meer men vindt
in zijn romans); Stendhal is Beyle die op zijn vijftigste, als toen hij op zijn tiende
Ariosto las en Don Quichote, meeleeft avec tout ce qui est contes d'amour, de forêts
(les bois et leur vaste silence), de générosité, en ‘nieuw’ genoeg blijft om zich dan
nog af te vragen: Ai-je du bon sens? Ai-je du bon sens avec profondeur? Het gebied
van vaste silence heeft hem bekoord zonder dat hij het, als schrijver, tot het zijne
heeft gemaakt. Van zijn ‘nieuwheid’ - men hoeft dus toch niet dom te zijn om zonder
schade geleefd te hebben? - weet ik geen ontroerender bewijs dan de onlangs
gepubliceerde verlanglijst van een man met een toverring (opgeschreven kort voor
zijn dood), exact en warm en vermakelijk, lucide en discreet.
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Gesmokkelde brieven van Yvo. K. Pannekoek
A 2/17, 12-5-'43
Amsterdam en omstreken!
Beestachtig bedankt voor jullie goede zorgen en voor alle goede berichten; 't is
ellendig om in een cel te zitten, vooral de eerste tijd nogal somber en veel dus met
gedachten, die eerder alle kwade mogelijkheden - en dat waren er nogal wat - dan
de goede nagaan. Nu zit ik hier in een voor dit formaat grootst mogelijk paradijs,
volkomen gerustgesteld - behalve over jullie reizen naar Duitsland - te spinnen als
een tevreden monnik. Zelfs in dit soort situaties blijf ik een enorm verwende donder.
Maar nu een chronologisch verslag: Woensdagmorgen veertien April om negen
uur, ik lag nog in bed te lezen en te ontbijten, werd er heel bedeesd gebeld; een klein
meisje met een mandje aardbeien, leek mij. Achter de deur stonden inderdaad twee
bedeesde en nogal nerveuse jongemannen, die vroegen of ik dr. P. was; als dapper
soldaat en als een man antwoordde ik, ja! Daarop verschenen van onder een voor de
buik gehouden hoed op eens twee revolvers en klonk het woord ‘politie’, waarop de
revolvers weer onder de hoed verdwenen en wij drieën naar binnen gingen. Daar
werd mij bevolen mijn handen omhoog te doen, op een toon alsof het van mij een
fout tegen de etiquette was, dit niet allang gedaan te hebben en werd ik gefouilleerd;
volkomen onzin want ik had alleen een pyama aan.
Onderwijl was ik langzamerhand wat boos geworden en vroeg, of ik niet eerst
even hun politiepenningen mocht zien. Aan dit volkomen onzinnige verzoek haastten
zij zich te voldoen, met het gevolg dat zij opeens merkten dat ik mijn handen niet
meer in de hoogte had. Na enig tegensputteren vonden zij het goed dat dat dan maar
zo bleef. Dan wassen en aankleden, waarbij alles wat ik hanteerde gecontroleerd
werd op revolvers, tenslotte zelfs door zes verlegen voetbalprollen, die allen van de
politie bleken te zijn. Omdat er nergens revolvers waren en omdat ik niets zei, waren
ze tenslotte nogal opgelaten en bijna voorkomend. Toen Euterpestraat, wachten in
de kamer van een vent, die Voûte opbelde: ‘Ach Herr Bürgermeister, kommen Sie
heute Nachmittag um drei bitte mal hier’.
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Dan verhoor op de gang, kort maar slim; ik schreef daar al over. Toen confrontatie,
toen geboeid en naar hier toe. Als je toch gevangen wordt genomen, zijn boeien
volmaakt onwezenlijke dingen, maar allerlei mensen hier waren er diep van onder
de indruk; mij liet het koud.
Aan het leven hier was ik natuurlijk direct gewend. Zowat veertien dagen heb ik
in een cel gezeten met zon en verder alleen een communistisch gemeenteraadslid,
die twee en een half jaar ondergedoken, sabotage heeft geleid en zeker de kogel
krijgt; we konden 't goed samen vinden, 't was goed zwijgen met hem en goed
redetwisten en hij had veel interessante verhalen, was een groot bewonderaar van
Gorter, die hij goed gekend heeft, handelsreiziger, werkloos, gemeenteraadslid,
Tribuneredacteur, Rusland geweest, etc. De laatste dagen was daar nog een
Blaricummer bijgekomen, die o.a. een vrijwel geslaagde ontvluchtingspoging uit
een cel in de Euterpestraat had gedaan en waarom ik me de hele dag rotlachte, omdat
hij vrijwel precies zo was als het klassieke beeld der Blaricumse psychopaath, zoals
Ch. R. dat pleegt af te schilderen. Als intermezzo hadden we nog vier en twintig uur
lang een even klassieke mof, nazi, Deutscher Christ, flikker (zijn delict), paranoid
en hypomaan, le plus horrible des horreurs, inderdaad met geen pen te beschrijven;
ik doe hem wel eens voor, al zal het niet zo gauw zijn, dunkt me, als jullie wel denken.
Wat nu de verwennerij door het lot betreft: door het stomme toeval is mijn cel
gaan baden met cel 2/17, waardoor ik daar al wat mee spreken kon. Later luchtten
wij toevallig in hokken naast elkaar en bleek daar toevallig v.d. B. in te zitten; daar
begint de wetmatigheid, die jullie verder kennen en die mij, verwend mens, in deze
cel heeft gebracht, waarin een ideaal leven wordt geleid, met voldoende eten, veel
lezen, 's middags op de luchtplaats uren in de zon zitten, laat opstaan en laat naar
bed (in plaats van resp. 6.30 en 8.30!) en een wonderbaarlijke mogelijkheid voor
privacy, gezien het feit dat ieder maar twee vierkante meter voor zich heeft. De
cel-genoten zijn aardig, blijmoedig zonder halfzacht te wezen, en 't grote verschil
met de gijzelaarsmentaliteit is, dat deze kerels allemaal tenminste iets reeëls gedaan
hebben, omdat ze dat lollig of nodig vonden en dus ook geen hogere verklaringen
nodig hebben voor hun verblijf hier.
't Paradijs heeft zich gekristalliseerd om een aviateur L., die twee jaar geleden met
V. - H. kent het verhaal - geprobeerd heeft met een raceboot naar Engeland te gaan
en daarbij een vuile femur schotwond heeft opgelopen, waarmee hij anderhalf jaar
in het Luftwaffe-lazarett heeft gelegen en de laatste vijf maanden hier; sinds kort
mag hij een beetje lopen, onder onze leiding, doet gymnastiek
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en wordt door mij gemasseerd; ik kom hier met ijzeren handen vandaan, als 't nog
lang duurt. Hij is Christian Science en doet ook verder nogal aan N. denken, is alleen
minder naïef en veel intelligenter. Wou op school niet werken, zestien jaar oud
weggelopen naar Canada en daar vijf jaar voor zichzelf gezorgd, toen hier terug,
allerlei examens gedaan en aviateur geworden. Voor zijn verzorging heeft hij bij
zich gekregen een R.K. student uit Utrecht, die daar in December staking heeft
georganiseerd, verder een oninteressant mens, nogal dom; ik repeteer hem interne
en psychiatrie, voor mij heel leerzaam. Hij heeft een goed karakter, daar is alles mee
gezegd. Tenslotte nog dr. S. uit B., voor Medisch Contact zaken, ook R.K. - 't ziet
hier zwart van de bijbels - maar een prachtige kerel en een zeer amusant mens, die
hier zes weken zit en binnenkort waarschijnlijk voor een paar maanden als Arzt naar
Vught gaat. Een zeldzaam specimen: een betrouwbaar Zuiderling.
De eerste avond hebben wij eens en voor al over God gekibbeld, daarna nooit
meer. De eerste nacht heb ik overigens niet kunnen slapen, wat me nog nooit in mijn
leven gebeurd is, niet om God, maar gedeeltelijk door een tot barstens toe gevulde
pens na drie weken honger en door 't opwindende vooruitzicht eindelijk eens te
kunnen schrijven, want dit is bijna de gehele vrijheid, van hieruit bezien, deze
mogelijkheid van contact met jullie, het is in ieder geval de voornaamste component
van 't paradijsachtige bestaan hier.
Laat H. zich geen zorgen maken, ik heb een leventje als een prins, waarschijnlijk
meer plezier van de zon dan hij en hoogstens last van een merkwaardig soort
schuldgevoel, om 't zo veilig en rustig hier zitten, terwijl jullie daarbuiten allerlei
risico's lopen. Ook wel spijt om er niet bij te zijn, in deze opwindende dagen, waarvan
we hier alleen iets merken door het aanslibben van iedere dag groter contingenten
van uitgeraasde gevangenen: stakers, saboteurs, etc., plotseling in hun élan gestuit,
om hier te gaan zitten schimmelen. Hoe de Hollandse bewaking is weten jullie al,
de Duitse is bijna voortdurend correct en vaak vriendelijk, op het zakkige af, zodat
het bijna de indruk van aanpappen maakt; ze zijn weinig zelfbewust en in ieder geval
hebben ze onze flikker-mof vanuit onze cel in een strafcel gezet.
Op 1/7 zat ik tussen twee medische studenten, beiden hoofddaders van het
Bevolkingsregister-complot, beiden krijgen de kogel. Ik seinde veel met hen af, 't
leken me aardige kerels, wat primitieve idealisten, maar vrolijk en volkomen
onsentimenteel, ondanks het feit dat ze geslagen zijn, tot zij bekenden en daarna een
maand lang dag en nacht aan hun bed geboeid hebben gelegen; nu nog steeds 's
nachts. Zij worden éénmaal per week een half uur gelucht en kregen deze week voor
't eerst een boek, wat een van hen zo hard
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weigerde, dat we horen konden: ‘Dat verdom ik, dit wil ik niet hebben, dat is mij te
pro-Duits. Ik lees mijn leven lang geen Duits boek meer.’ Tegen een mof dit alles.
Overdag droom ik maar zo'n beetje, wel aangenaam, vooral door 't extra eten uit
S., B. en R., waar legioenen vrouwen, moeders, zusters, boeren en patiënten en sinds
kort, ook jullie, bijdragen aan leveren. Hiervoor nogmaals enorm bedankt, vooral de
chocoladerepen deden ons tegen het plafond springen. Het enige reëele is een zeer
grondige ochtendgymnastiek in de luchtcel: als ik hier nog een maand zit - en veel
korter zal het niet zijn - kom ik dik en bruin er uit te voorschijn.
Maar 's nachts begint het echte leven, dan ben ik altijd even vrij en vannacht
beloonde ik E. voor haar trouw, wandelde over de Prinsengracht, die dik in 't groen
staat - waar of niet? - naar jullie toe en trof haar thuis, kirrend van tevredenheid dat
zij toch lekker weer eens haar zin en haar J. gekregen heeft. Ik heb je vannacht al
geluk gewenst, ik doe het niet nog eens over. Ik vond hem er prachtig uitzien. Met
grootvader had ik tweemaal contact. Bedank hem hartelijk voor alle moeite, die hij
voor me deed en 't vele plezier dat hij me daardoor veroorzaakte. Dat is nog een
voordeel van dit paradijs, dat je werkelijk uitsluitend met de happy few te maken
hebt, een zeer select en bijzonder geselecteerd gezelschap en helemaal niets met de
halve en de hele zachten, zoals jullie dat moeten. Groet en feliciteer H. en G. van
me. Wie is R.? Ik ken hem niet.
Ik had me voorgenomen een samenhangende brief te schrijven, maar het wordt
toch weer een warboel, er is ook veel te veel. Vertel Ch. dat K.L. hier zit; ik heb geen
contact met hem. Dat F. het goed maakt, is het grootste pak van mijn hart. Als het
niet zo was, zou ik er nauwelijks naar verlangen om vrijgelaten te worden in een
ontluisterd Amsterdam. Hier in de cel heb ik pas ontdekt dat ik zo'n bijzonder
sentimenteel mens ben, niet alleen hier. Ik heb met ontroering ‘Het huisje aan de
sloot’ gelezen - dat wordt hier nog altijd uitgedeeld - en erg aan haar moeder moeten
denken. Ik hoop weer gauw bij jullie te komen eten en zo.
Het is vijf uur, de rust is afgelopen, ik moet Franse les geven, conversatie, literatuur,
land en volkkunde, een aardige recapitulatie van voorbije genoegens, een cel,
gestoffeerd met stukjes Méditerranée, rosée, bouillabaisse, Toulon, Opéra, Montaigne,
Quais, etc. etc. Een bijzonder prettige dag loopt op 't einde, vol actuele genoegens
door jullie verschaft.
Ik kreeg de blauwe linnen broek - op de waslijst vermeld - niet en 't was toch zo'n
goed idée. Was dat om de ceintuur, waarmee ik me op kon hangen? Verder heb ik
alleen nog maar scheerzeep, en,
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als het kan, een kwast nodig. Geen vitaminen meer en geen boeken, daarvan hebben
we genoeg. Groeten aan allen!
Y.
Ik ken de eigenaren der prentbriefkaarten niet meer, verdeel ze maar onder elkaar
en zo.
14-5-'43
Amsterdam en omstreken!
Gisteren ben ik verhoord, ik was nerveus als voor een examen, maar of ik geslaagd
ben, of een aantal maanden heb gekregen laat zich moeilijk voorspellen. Verhoor
door het lymphoom, die zeer vriendelijk en zeer slim was en begon met te zeggen
dat mijn geval ‘überhaupt ohne Wichtigheit’ was en ik ‘gewissermaszen ohne meinem
Wissen hinein bezogen war’.
In dubio, of dit slim of vriendelijk was, ben ik maar zeer op mijn hoede geweest
en heb de lijn van het vooronderzoek - nergens vanaf te weten - koppig doorgetrokken,
ondanks het feit dat Kleyn (het lymphoom) voortdurend zei: ‘Aber die Andern haben
doch gesagt’, etc. Over een bepaald punt, dat ik niet toe wilde geven, zei hij: nou ja,
dan scheiden we er mee uit, dan geven we U veertien dagen de tijd om na te denken
en dan gaan we door, waarna ik - om ongeveer twaalf uur - beneden in de
Euterpestraat in een cel ben gestopt. Paranoïd als je in het gevang wordt - in de zin
van: aan alle kleinigheden grote betekenis toe te kennen voor je Prozess - lijkt mij
dit een dreigement tegenover iemand, die je van plan bent spoedig los te laten, zoals
jullie veronderstellen, en niet tegenover iemand, die je nog een jaar houden wilt. Dit
nu is heel vervelend: je zit hier veel rustiger met nog een jaar voor de boeg, dan met
het idee misschien morgen, misschien over een week of over een maand vrij te komen.
Je bent vol verwachting en ongeduldig. Daarom heb ik me maar weer ingesteld op
één jaar.
In die cel heb ik heerlijk geslapen tot vijf uur - misschien wel veertien dagen -,
toen is het verhoor verder gegaan met de woorden: waarom geeft U dit nu niet toe,
verder klopt alles met de verklaringen van de anderen. Dit was voor mij natuurlijk
een reden om dat ene ook te ontkennen, waarop het verhoor snel afgelopen was.
De man Smit, die de kapiteinsrol heeft vervuld en A. heet (ooit van gehoord?
kunstschilder en criticus) heeft mij zo grondig gedisculpeerd, dat ik af en toe met
zijn disculpatie in tegenspraak was, maar ik heb een beestachtig slecht geheugen.
Maar er is een ander bij, die bij zijn arrestatie een mof overhoop heeft geschoten,
waar ik minder gerust op ben, vooral omdat die nog verder verhoord moet worden.
Ik ben dus enigszins, maar niet geheel gerustgesteld, vooral omdat K.L. ook nog
verhoord moet worden. Het protocol van het
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verhoor was voor mij zeer gunstig geformuleerd. Nog enkele bijzonderheden: S.
heeft er mee te maken, maar is niet gepakt. De arts, die H.'s patiënten leverde, was
veertien dagen afgestudeerd en spoot Luminal Na in.
Het was heerlijk om weer eens buiten te rijden, gewone mensen gewoon bezig te
zien, en te kunnen controleren dat de bomen precies even groen waren, als ik
gedroomd had; ik voorzie nu al, hoe opgewonden ik zal zijn als ik er uit kom.
Snel even een paar practische opmerkingen: de blauwe broek is aangekomen,
precies tegelijk met het mooie weer. Kunnen jullie me nog m'n lichte zomerschoenen
sturen. Kijk eens of er bij mij post gekomen is en stuur die ook, zonder enveloppe,
als het van enig belang is. Verder geen verlangens, ik ben wat roezig in 't hoofd van
een middag in de brandende zon.
Mon coeur vous embrasse tous,
Y.
16-5-'43
Fragment
Na het godsdienstig gekibbel is nu het politieke gekomen, de R.K. jongeling en
de aviateur blijken aanhangers van Franco te zijn. Dit is mij volstrekt onbegrijpelijk,
en ik zou op basis hiervan een nieuwe definitie van aardige mensen willen maken:
mensen die van nature, of qua temperament links staan, zonder lid van een politieke
partij te zijn. Deze godsdienstigen, nationalisten en Oranjeklanten zijn, hoeveel je
er mee gemeen hebt, toch volslagen vreemden; hoewel ze mij als personen
sympathieker zijn dan het comm. gemeenteraadslid, zijn ze mij verder vreemder. Zo
ontdek ik hier, met m'n sentimentaliteit, m'n klassebewustzijn.
..Doordat er nu 2 dagen achter elkaar foto's van me zijn gemaakt, behoor ik nu,
voor mijn gevoel althans, definitief tot de troep misdadigers waarmee ik tot nu toe
ieder gevoel van solidariteit hardnekkig heb onderdrukt: hoe aardig ik hun actie op
zichzelf ook vind, ik had mezelf zo van eigen onschuld overtuigd, dat ik niets meer
met hen te maken had. Dit is dus nu veranderd, van zelfstandig mens ben ik iemand
geworden, die met een groep berecht zal worden, en dat is geen prettig gevoel, hoewel
de zaak zeer interessant zal zijn om van dichtbij mee te maken.
A 2/17, 20-5-'43
Brave J.
Vooreerst weer heel veel dank van ons allen hier aan allen daar, maar vooral aan
E. voor de werkelijk fenomenale koekjes, waarmee we gisterenavond een soort
afscheidsavond hebben gevierd, met de fles en de kaas. Maar ook de brief was
aangenaam, vooral omdat hij een sfeer oproept, alsof daarbuiten niets wezenlijks
veranderd is:
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nog altijd is dit buitengemeen fraaie handschrift buitengewoon slecht te lezen, vooral
onder de ongunstige condities hier, haast en schrikachtigheid. Maar ik heb toch wel
een algemene indruk uit jouw overzicht gekregen, die maakt dat ik mijn rust hier des
te meer apprecieer.
Ik vind het bijzonder prettig dat je mijn moeder hebt gesproken: dat zal haar veel
goed gedaan hebben, ook al omdat een onaangename zekerheid voor haar veel beter
te verdragen is dan welke hoopvolle onzekerheid ook. Ze moet ook vooral het gevoel
krijgen dat wat ik al of niet gedaan heb, bijzonder nuttig is geweest; niets vind zij
erger dan een ‘acte gratuit’.
Overigens word ik hier, na eerst bijna communist geworden te zijn, nu zo
Rooms-Katholiek als de pest, ken de catechismus al bijna uit het hoofd, weet alles
af van doodzonden en dagelijkse zonden en ken bijna de zoete, de droeve en de
glorierijke geheimen van de rozenkrans. Dit zal vooral Ch. R. veel genoegen doen.
't Was bijzonder prettig je vader opeens zo dicht bij te hebben (zij het dan ook met
een medium dat niet helemaal goed snik is), maar ik zou niet graag willen dat hij
nog meer voor me deed, nu er zoveel anderen die taak van hem over kunnen nemen.
Mijn collega uit B., die ik iedere dag meer ga waarderen, krijgt alle studieboeken,
die hij hebben wil, doordat zijn vrouw gewoon bij het brengen van de was, zonder
commentaar boeken voor hem afgeeft; zij heeft nooit toestemming gevraagd aan de
Euterpestraat, want dat verdomt ze. Misschien kunnen jullie, aanstaande Vrijdag ook
eens proberen, of dat met mij ook gaat, maar liefst met een klein en bijvoorbeeld
Duits boekje, vanwege de beperkte ruimte. 't Kan best zijn dat het geweigerd wordt,
omdat de Duitse S.S. een beetje tegen ons is ingenomen de laatste tijd: zonnen en
baden zijn weer verboden; maar de Hollandse S.S. is op onze hand, draaft zelfs voor
ons, zodat het misschien nog wel in orde komt. De beste manier van omgaan met
deze mensen is, om ze zonder eergevoel grenzenloos te belazeren, waar ze bij staan.
De techniek is gedeeltelijk van de collega, gedeeltelijk van de Blaricumse uitbreker
afkomstig en geeft diepe en innige bevrediging. Trotse koppigheid daarentegen, de
eerste veertien dagen toegepast, leidt tot verzuring en ontevredenheid bovendien.
Juist komt de kameraad van het gerecht terug, hij is er enorm goed afgekomen
door een beiderzijds elegant spel van slimheid en fatsoen. Dit heeft de stemming in
de cel aan de rand van feestelijkheid gebracht, zoals je begrijpen kunt. Vanwege het
gas kregen we geen warm eten, maar daar staat tegenover dat sommige anderen geen
electriciteit hebben en weer anderen wat veel water, dat maakt alles goed.
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Iedereen schrijft zo opgetogen over J. dat ik er eigenlijk wel eens uit wil om hem te
zien; is hij werkelijk bijzonderder dan alle andere gewone pas geboren kinderen? 't
Kan natuurlijk best.
Maak maar een of ander geluid tegen hem, namens mij en wees gegroet J., vol
van genade, de Heer zij met je, en hoe is jouw positie, goed waarschijnlijk, nu de
Universiteit weer bestaat? Is M. bij W. gekomen? K. is toch niet gek geweest en naar
Duitsland? Een oomachtig kusje voor E. en ook verder alle goeds van Yvo.
Eind Juli, B 3/20
Braves,
Na een paar dagen enig commentaar op jullie bezoek, waar ik totaal niet op
gerekend had en dus niet op voorbereid was. Heb ik erg vreemd gereageerd? Naar
mijn idee moeten jullie het gevoel gehad hebben dat zeer dure suikerwerkjes soms
hebben, die opgevreten worden door een uitgehongerde vagebond - als voedsel en
niet als lekkers.
Bij Ch. was ik eigenlijk pas gewend. Bovendien had dat bezoek de minimum
toelaatbare lengte (één uur) en zij was alleen; want het allermoeilijkste voor de
uitgehongerde is, om van twee borden tegelijk te moeten eten, vooral als die dan zo
verschillend zijn als bijvoorbeeld J. en mijn moeder. Nu ik weer weet, hoe jullie er
uit zien en ongeveer hoe ik met jullie moet praten - na zes weken conversatie met
dorre klieren - snak ik er naar om jullie zo spoedig mogelijk weer te zien, maar dan
liefst alleen, of wees niet boos, als je om beurten door mij genegeerd wordt.
Deze situatie dus en de neiging tot esprit de l'escalier, die ik toch al sterk heb - en
waar soms wel eens iemand van profiteert - hebben gemaakt dat ik duizend dingen
vergeten heb te zeggen, die belangrijker zijn dan de tien, die ik wel gezegd heb! Zo
bijvoorbeeld heb ik geen van jullie bedankt voor het ongelooflijk vele, wat jullie
voor me gedaan hebt en nog doet. Het is een merkwaardige sensatie, om enkele
vrienden die je op je levensweg argeloos geplukt hebt en als bloemen om je heen
gezet, om af en toe eens met genoegen naar te kijken, of er enkele honingdruppels
uit te puren, in de ure des gevaars opeens te zien veranderen in een agressieve
vuurspuwende vesting, die een activiteit ontwikkelt, waar je zelf nooit toe in staat
geweest zou zijn. Ik hoop heel oud te worden en iedere dag van mijn leven iets aardigs
tegen jullie te kunnen doen, om deze schuld voor een deel althans af te kunnen betalen.
Wat de details betreft, ik vond mijn moeder zeer mat en zonder enig begrip, zomin
voor de ernst als voor de niet-ernst van de situatie; trekt zij het zich zo aan? Tenslotte
komt het toch alleen maar neer op een wat omslachtige manier van tewerkstelling
in
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Duitsland en dat is niet zo erg. Ik had over het algemeen de indruk dat jullie nogal
medelijdend waren, vooral H. Ik verzeker jullie nog eens, dat het werkelijk nergens
op slaat. Het leven hier is natuurlijk niet prettig, maar het is verre van ondraaglijk
en afgezien van een toenemende weekheid tegenover vrienden, word ik hier hard en
koppig (zo blijf ik b.v. koppig de oude Yvo). Ik weet nu zeker dat ik overal tegen
kan en dat ik in spannende situaties zo kalm ben, als een acteur - thath 's exactly how
I felt on that bloody Friday. En nog eens: van buiten gezien lijkt het hier binnen veel
erger dan het is, wanneer je ogni speranza bij de poort hebt laten varen, wat voor mij
geen tegennatuurlijke daad is! Ik beschouw dit als een ballingschap en ben niet
ongeduldig (meer). Mijn stemmingskleur is grauw, ik ben Woensdag twee uur lang
gelukkig geweest maar in de cel ben ik niet ongelukkig, afgezien van de veertien
dagen na mijn vrijspraak, toen ik werkelijk met mijn hoofd tegen de muur had kunnen
lopen van wanhopige hoop. Troost mijn moeder hier mee. Ook smeekte ze mij om
alsjeblieft voorzichtig te wezen; ik geloof niet, dat ik me op dit punt iets te verwijten
heb.
J. verblufte mij door zijn gedecideerd en doortastend optreden; als dit door het
vaderschap veroorzaakt wordt, wil ik spoedig vader worden. H. leek mij minstens
zo aan exprit d'escalier te lijden als ik: om in van te voren met zorg geprepareerde
beelden te spreken, waar rechte taal toelaatbaar is, ca me ressemble tellement! Ik
geloof, dat ik hem even ontroerd heb zitten bekijken als hij mij.
Maar het meest vertederd was ik misschien wel tegenover Ch., die, toen ik haar
ontving met excuses, dat ik de eerste keer nog zo onder de indruk was, dat ik haar
eigenlijk niet behoorlijk te woord had kunnen staan, op haar ontroerende
kleine-meisjes manier zei: ‘O, maar ik dan, ik was nog helemaal van streek’. Zo heb
ik jullie zitten bekijken als een zéér oude man en als een heel klein kind, en pas na
één slapeloze nacht en vele dagen was dit voedsel een beetje verteerd, maar er zijn
grote brokken gesprek, die ik onmogelijk meer reproduceren kan.
Weteringschans
(Aan G., 8 jaar.)
Slimme Schurk! je zult wel tot de zeer weinige jongetjes in Holland behoren, die
een brief krijgt uit de gevangenis, en op W.C.-papier. Maar ik moet je even
waarschuwen dat het niet voldoende is om een schurk te zijn, je moet ook slim wezen,
anders kom je ook hier terecht net als de domme oom Yvo. Lees je nog veel om wijs
en slim te worden? Wij niet, wij krijgen maar vier boeken in de week, die zijn in 2
dagen op, en als we dan nog onze nagels gebeten hebben, dan vervelen we ons zo
enorm, dat jouw verveling als je zegt:
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Mam, ik vervéél me zo! daarmee vergeleken zo groot als een vlo vergeleken met een
olifant. Een vlo hebben wij hier ook, het is een domme boerenjongen die Geurt heet,
maar geweldige honger heeft. En verder hebben we een postbode, een glazenwasser
en het hoofd ener Christelijke School. Zo kamperen we met z'n vijven in een kleine
cel, slapen 's nachts op stromatrassen op de grond en overdag vertellen we elkaar
hoe post geboden, hoe glazen gewassen en hoe een Christelijke School gehoofd
wordt, en soms ook hoe mensen beter worden gemaakt. En dat allemaal achter tralies,
net als apen in Artis. Ik hoop gauw weer los te zijn. Tot ziens en een poot door de
tralies.
Oom Yvo
Vervolg van de kronieken tot op heden, Zondag. Acht uur v.m. gedouchet, cel
gedweild en opgeruimd, ontbeten en zit nu op bed in de stralende ochtendzon te
schrijven, een echte rustige vacantiedag, want we zijn nog maar met z'n tweeën. De
cel heeft alleen ochtendzon en weerkaatsing van avondzon op een stuk kantongerecht,
dat maakt het 's ochtends en 's avonds vrolijk zonder de onverdraaglijke hitte overdag.
We zien de populieren van de Weteringschans en het gymnasium en horen
straatrumoer en gisterenochtend om acht uur veertien het Unica-fluitje. Ik floot terug
maar kreeg geen antwoord. Goed. Dit is het milieu, nu de geschiedenis.
Tot Pinksteren fluctueerde de celinhoud nogal, zonder belang rijke aanwinsten,
alleen met alleraardigste lessen in practische psychologie van vriend B., die iedere
nieuweling even apart nam en mij daarna fluisterend zijn bevindingen mee kwam
delen. Het ergste judicium was: dat is een domme man. Een verlopen Haagse
kantoorbediende werd beschreven als: een schlemiel, ƒ10 in de week, maar toch een
heer, begrijp je wel. Een paar dagen voor Pinksteren constitueerden we ons definitief
met de Christelijke schilder, 'n Christelijk schoolhoofd, B. en ik en twee zeer
waardevolle aanwinsten: T., die advies geeft in distributiezaken en P., die bij
moeilijkheden met werk in Duitsland alle inlichtingen geven kan. T. is vrij, van P.
weet ik niets. Dit was een alleraardigst gezelschap en wij waren al zeer tevreden,
toen wij Zaterdagochtend allen een pot stroop kregen, en ik bovendien bezoek van
de P., een geschoren man, die vrij rond loopt en beschaafd praat; het was een sensatie.
Maar alles zonk in het niet, toen we 's avonds, met het brood, het Pinksterpakket
kregen, als volkomen verrassing, omdat de hoofdbewaker de reinigers alles heel stil
- op hun sokken - voor de deuren had laten neerleggen, zodat niemand iets gehoord
had. Het was ongelooflijk goed verzorgd en ook daarvoor moeten jullie nog duizend
maal bedankt worden. We hebben natuurlijk alles in een
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pot gedaan en daarna verdeeld en er zullen ook buiten de cel zeer weinigen geweest
zijn, die zo een exorbitant Pinkstermaal hebben gehad als wij, met wittebrood, paling,
roastbeef, salami, een keur van kazen, chocolade, etc.
B. was volkomen door het dolle heen en krijste als een opgewonden straatjongen.
Die avond en de Pinksterdagen heeft hij aan één stuk door sterke verhalen verteld
uit zijn kosthuis. Niet alleen zal er in dit Huis van Bewaring nooit zo daverend
gelachen zijn, maar ook ik zelf heb zelden zo gehuild van het lachen, vooral om een
verhaal van Jaap Zwik, blinde Toon en de blote kont, dat alleen al om de couleur
locale (in elke betekenis begrepen) volkomen onreproduceerbaar is. Zo was ik vrolijk,
goed doorvoed en tevreden, toen het proces kwam, weer typisch iets voor de verwende
Y. Over het proces een ander maal. De avond voor het proces (Donderdag) werd ik
overgeplaatst naar deze cel, waar ik tot mijn groot verdriet drie suffe zakken vond.
In onze vrolijke ziekenzaal hebben de ter dood veroordeelden hun laatste dagen
doorgebracht.
Toch even een ding hierover: mocht één van jullie T.L. of zijn vader spreken,
vertel hem dan hoe ongelooflijk goed K. zich gehouden heeft, zowel tijdens het
proces als vooral later, toen ik afscheid van hem nam, hij was toen zo rustig, beheerst
en zeker van zich zelf, als alle geloofshelden, die hier in mijn dagelijkse lectuur
voorkomen; maar zonder enig pathos of grote woorden; een voorbeeld voor de
anderen.
Over 3/20 niet te veel. Drie vervelende mensen, waarmee niet te praten viel. Had
ik mijn B. nog gehad, dan was de crisis veel minder erg geweest. De sfeer hier werd
bepaald door de ergste pest, die er is: een infantiele, halfzachte egoïst, waarvan ik
de funeste invloed pas ontdekt heb, toen hij weg was en ook al een beetje na een
door mij perfide geleide ruzie, die in een grote huilbui van deze weke schoft geëindigd
is en als een weldoend onweer de drie anderen veel vrolijker maakte.
Nu zit ik alleen, maar met een wat domme postbode, die communisten onderdak
heeft verleend en nogal meevalt; ik ben weer rustig en vrolijk en slaap tien tot twaalf
uur per dag, wat me de laatste zes weken niet meer gelukt was, vooral, blijkt nu,
onder invloed van de halfzachte, die mij ontzaglijk nerveus maakte, zonder dat je
precies kunt zeggen waardoor.
Wat de lectuur hier betreft: Reyneke van Stuwe, Bosboom Toussaint, etc.
Merkwaardig is, hoe ondraaglijk veel er in boeken gegeten wordt. Voor gevangenen
moest er lectuur bestaan, waar deze indecente beschrijvingen niet in voor kwamen:
het tegendeel, een soort culinaire pornografie, zou dan ook wel ontstaan, denk ik.
Het
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was aardig om in Shackleton's Zuidpoolboek precies dezelfde stemming beschreven
te vinden, van kerels, die avonden lang zich bijvoeden met verhalen over het bakken
van koekjes, etc. en wat ze zullen eten, als ze weer terug zijn. Overigens nogmaals
zeer bedankt voor alle heerlijks, dat jullie meebrachten en dat naar mijn berekening,
het calorisch tekort van plus minus zes dagen goedmaakte (voor drie man). (Overigens
heb ik de laatste maand practisch geen last van honger meer.) Wanneer het gaat zoals
tot nu toe, dan volgt op deze bijvoeding weer een belangrijke ontwikkeling in mijn
zaak, waarbij ik fit moet zijn.
Verdere lectuur: de Bijbel. Ook zonder Nietzsche zou ik dit een verward en duister
boek vinden, het Oude Testament niets anders dan een vervalste Joodse geschiedenis
om het bestaan van God te bewijzen, het Nieuwe Testament gewoon vervelend.
Aardig zijn alleen de beide boeken Samuel, voor zover ze over David gaan - hij is
overigens het enige talent in de Bijbel - simple et clair - en de gelijkenis Richteren
9:8-15. Van David is ontroerend 1 Sam. 18:31-33. Esther, n'en déplaise L, is ook
leesbaar. Gek zijn de politieke redevoeringen van Mozes, met actueel oog gelezen,
met hun voortdurende recapitulaties van wat God en hij tot nu toe gedaan hebben.
De vervalsersrol die Nietzsche aan Paulus toeschrijft in het Nieuwe Testament kan
ik niet ontdekken. Nu ik eenmaal schrijf, zou ik door kunnen gaan, maar ik moet
ophouden.
Enkele practische dingen. Koop voor mij Herderschee, acute infectieziekten. Iets
anders heb ik niet nodig. Misschien Diderot, als dat kan. Vertel de moffen, dat iemand,
die vier maanden zit en hongert, niet veel waard is voor werk in Duitsland. Zeg dat
ze me reiniger moeten maken (lichaamsbeweging, extra eten, pakjes van huis,
brieven!). Laat B. een uur zakengesprek aanvragen, Ch. kreeg dat ook. Ga ik naar
Vught, stel je dan in verbinding met apotheker J. in de.... (regel onleesbaar) uit A
2/17, zij weten allicht het een en ander. De P. wil ik graag zien bij nader overweging!
En ik heb zin om te roeien, 't is zulk afgelazerd mooi weer. Enfin. God bless you all
en tot ziens hier.
Yvo

Proces
N.B. Dit verslag is in hoofdzaak voor mij zelf: jullie mogen het ook lezen, maar
verder niemand. Wees er voorzichtig mee en verstop het!
Vrijdagmorgen vroeg - zeven uur dertig - uit de cel gehaald, zonnige frisse morgen.
Achter K.L. en Br. aan naar andere vleugel, daar met gezicht naar de muur opgesteld,
tussen de celdeuren - ik naast de cel, waaruit A. komt, na daar twee maanden bijna
onaf-
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gebroken aan handen en voeten geboeid op zijn bed gelegen te hebben. Hij fluistert
me toe: 't is niet mijn schuld, dat je hier bent - ik: daar heb ik nooit aan getwijfeld.
Bovendien is het niet erg, ik kan er tegen. Schreeuwende Duitser, dat we niet praten
mogen. We worden twee aan twee geboeid en in file opgesteld: voor mij R., aan mijn
linkerpols de rechterpols van B., achter mij K.L.
In overvalauto's als sandwich op een bank: soldaat - twee geboeiden - soldaat.
Naar het Koloniaal Instituut. Gedurende dit transport en gedurende het hele proces
worden wij door de groene politie en soldaten met veel, maar zakelijk respect
behandeld en hier en daar met onverholen bewondering bekeken. In het Koloniaal
Instituut in een wachtkamer neergezet, een soort gaderobe met wasbakken, de
hoofddaders geboeid, de anderen los. Het is verboden te praten, maar er wordt direct
druk gefluisterd, binnen een paar minuten hardop gepraat en zelfs geschreeuwd en
veel en hard gelachen.
De meesten hebben deze twee maanden alleen gelegen, niemand gesproken, alleen
een beetje met elkaar kunnen seinen of heel hard naar elkaar schreeuwen. Af en toe
komt er een Duitser, die het spreken verbiedt, maar zich direct omdraait om het weer
toe te staan, ten slotte zijn geduld verliest en brult: ‘Scheiszbande! Ihr dürft nicht
sprechen mit einander!’ Even pauze: ‘Aber ihr könnt doch flüstern? Und lachen Sie
nicht so laut!’
In dit kamertje is de kenmerkende sfeer van het proces ontstaan tussen deze mensen,
die elkaar voor het grootste deel niet kennen: een gevoel van saamhorigheid en trots,
dat er tussen al deze mensen niet één was, waar over je je behoefde te schamen.
Hieruit - en niet uit de begrijpelijke nervositeit - kwam de grote vrolijkheid voort,
die volkomen natuurlijk was en de moffen voortdurend verbaasde. Het enige pijnlijke
was het binnendragen van de volkomen in elkaar gestorte H., vooral pijnlijk om de
wee-vriendelijke manier waarop hij door de Duitsers vertroeteld werd. Zij vroegen
ook - es sind so viele Aertze hier - of iemand een diagnose wilde maken. ‘Akuter
Haft-psychose’ schreeuwt A., en op hysterische grondslag, zou ik er bij willen zeggen.
Na ongeveer een half uur naar binnen in de ‘rechtzaal’, aan de straat uitziend op
de snijzaal. Een hoefijzer van tafels. Rechts de advocaten, links enkele Sachbearbeiter
en een verzameling stukken van overtuiging, tafels vol. Middenin rijen banken, waar
wij op neer gezet worden in volgorde van de processtukken. Rechters en
Anklage-Vertreter komen binnen, gewone ceremonie, eedaflegging etc. Kort verslag
van het gepleegde feit, waarom dit beschouwd wordt als te zijn gericht tegen de
bezettende macht en waarom dus de rechtbank competent is. Dan een voor een
opstaan bij het afroepen
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van onze namen, dan de Vernehmung zur Person, voor de rechtbank, maar vooral
voor ons, een gelegenheid, om met elkaar kennis te maken.
Eerst A., een beetje verstrooid lijkt het en ontzettend slecht Duits pratend, beide
opzettelijk? Hier herinner ik me weinig van: ik geloof dat de voorzitter van de
rechtbank niet veel vragen heeft gesteld, zich bepaald heeft tot de levensloop en de
verhouding tot Duitsland. ‘Ich habe ein groszes Teil meiner Bildung Deutschland
zu verdanken’, dat zeiden alle intellectuelen (behalve K.L. en ik). Prettig is zijn - A's
- gedetacheerde en vrijwel verneukratieve toon - joyeux et indifferent.
Dan R. Medisch student, vol jood, leefde van handel in tegeltjes, bonnen en
persoonsbewijzen. Heeft veel aan Duitsland gehad, vooral aan Duitse philosophen,
vooral Nietzsche, is tegenstander van het nationaal-socialisme, omdat hij practisch
fascist is. Voorzitter begrijpt dit verschil niet, maar vraagt niet verder. Het is een
merkwaardige vent, un costaud, met dikke ronde kop en iets in zich zelf
gekeerd-nadenkens over zich, niet onsympathiek, maar zeker niet helemaal normaal.
Hij praat soms heel uitvoerig met de voorzitter, op een toon alsof ze nu samen eens
zullen proberen uit te vissen, waarom hij bepaalde dingen gedacht of gedaan heeft.
3. C. een Duitse halfjood, in 1939 onder dienst in Duitsland, mocht tenslotte niet
naar het front en heeft zich dat erg aangetrokken, mocht in Wenen niet doorstuderen
- medicijnen - is dat toen in Amsterdam gaan doen, tot dat niet meer mocht. Handelt
ook in tegels. Is anti-nationaal-socialist om het onrecht, dat hem is overkomen. Een
onsympathieke vent; week en verward en de enige, die grote woorden gebruikt.
4. K. (corpslid overigens) weinig pregnante figuur, levensloop lijkt, ceteris paribus,
op 3. Wordt ten onrechte als halfjood beschouwd en mag daarom geen medicijnen
studeren. Tegels.
5. H. Een echte Zaankanter, witblond, goedig maar koppig, met een langzaam
maar zeer goed verstand. B. moet ongeveer zo geweest zijn als jonge arts. Voorzitter
vraagt: ‘Sie sind mit Leib und Seele Artzt, nichtwahr?’ Antwoordt een beetje
overdonderd: Ja. Dan wordt een brief voorgelezen van H. uit Utrecht - Als Deutscher
und alter Parteigenosse etc. etc. en verder niets dan lof over het karakter en
capaciteiten van H. die zeker op waarheid berust, al is het dan iets overdreven. Eindigt
met: het is zeker, dat deze jongeman een zwaar misdrijf heeft gepleegd, maar hij
behoort tot het soort, dat te winnen is voor de idee van het nationaal-socialisme en
dan één van de meest waardevolle vrienden van Duitsland zal worden. Op grond
daarvan clementie etc.
Een identieke brief later voor 6: B. Nu al is het duidelijk, uit
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de toon en de gang van het verhoor, dat deze twee, die toch ook tot de hoofddaders
behoren, als uitzonderingen behandeld zullen worden. Hij heeft veel wedstrijd geroeid,
ook in Duitsland, nog in 1938. Is tegenstander van het nationaal-socialisme, wil een
democratie, anders dan tot nu toe, op Geistes-Aristokratische Grundlage (Ortega Y
Gasset) B. idem. Dit is een prachtkerel, een slimme, vrolijke, agressieve vent, assistent
bij R. Beide hebben ongeveer een week na de aanslag hun arts-examen gedaan. H.
is zelfs gearresteerd - met revolver in de nek - tijdens het onderzoek van een zwangere
vrouw, en is later, al was zijn examen niet volledig - toch tot arts bevorderd.
7. M. Hiervan herinner ik me niet veel. Hij is een aardige vent, niets bijzonders,
maar energiek en met lol in de buik, 't type van de zeer goede Hollander, evenals
zijn tweede vader v.D. trouwens - maar allebei met een kantje: lid van de Kennemer
Golfclub. Hij is Mr. in de rechten en op een of ander kantoor.
8. R. een heel jonge vent (19?), zwager van H. Een fatsoenlijk mens, niet helemaal
zelfstandig tegen de situatie opgewassen, lijkt me. Hier heb ik duidelijk een inzinking
van de aandacht gehad, want mijn geheugen is hier zeer onvoldoende.
9. J. knecht en koerier van A., vroeger los werkman? Over hem straks meer.
10. H., een Dostojewski-figuur, autodidact, magazijnbediende? Heeft zichzelf
Duits geleerd om philosophen te kunnen lezen, is communist geweest, maar
waarschijnlijk onder invloed van R. voor de partij bedankt. Ging veel om met dit
groepje studenten (2, 3 en 4) en wilde schrijver worden. Is nu in de gevangenis totaal
ingestort, kan niet staan, lopen, zitten, beeft, heeft overal pijn, kijkt met grote angstige
ogen rond, praat verward en op verkeerde momenten, is doodsbang om gefusilleerd
te worden, zoekt aldoor hulp en steun bij de moffen en praat voortdurend en tegen
iedereen Duits.
11. Br. Een pracht mannetje in een soort extatische toestand, lijkt met zijn magere
hoofd en hals uit zijn wijde gevangeniskleren op een zelfportret van Greco. Praat
Duits met een Spaans accent. Heeft in Spanje een poosje bij Franco gezeten, ook aan
de linker zijde, is daar bijna gefusilleerd door de communisten, tenslotte het land
uitgezet. Politiek volgeling van Ortega. Voorzitter:
‘Sie beschaffen sich Ueberwiegend mit Mystik?’
- Ja. ‘Haben Sie Auch Deutsche Mystiker gelesen?’
- Ja, die en die en die.
‘Auch etwa Alfred Rosenberg?’
Br. raakt hiervan kennelijk even in de war, beaamt dan maar en noemt haastig nog
een paar namen.
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‘Auch Sie haben also für ihre Ausbildung Deutschland viel zu verdanken?’ - Een
wat weifelend ja van Br.
De Voorzitter is een dom en beperkt, maar fatsoenlijk man, die dit verhoor met
veel belangstelling leidt en erg zijn best doet om het waard te zijn, rechter over dit
illuster gezelschap te mogen wezen. De beide bijzitters zien er niet sympathiek uit,
maar ook niet afstotend, zij zijn zuiver decoratief en hebben nooit een woord gezegd.
De Anklagevertreter is een bijzonder onaangenaam mens, in uiterlijk en in manier
van doen geknipt voor deze Henkersrolle.
12. K.L. Ik herinner me niets van wat hij gezegd heeft, alleen zijn grote rust en
zelfverzekerdheid en de onwil, om veel over zich zelf te zeggen, wat de anderen
eigenlijk niet hadden.
13. Yvo. Vanaf het begin al weer dezelfde welwillende toon als tegenover H. en
B. Voorzitter:
‘Nur ein Paar Fragen: Allen hebben gezegd dat ze zoveel aan Duitsland gehad
hebben voor hun ontwikkeling, alleen U niet, is dat waar?’ - Ja - (dit had Kleyn ook
al zo verbaasd) - Maar Uw studieboeken dan? - Overwegend Frans, Engels,
Amerikaans en Nederlands en voor zover in de Duitse taal, Zwitsers. (Dit is inderdaad
zo en toevallig, 't is geen opzet, 't zijn Glanzmann, Bleuler, de Quervain).
- ‘Sie sind nicht Deutsch feindlich?’ - Neen. - ‘U hebt gezegd dat Duitsland U
volkomen vreemd was, kunt U dat nader uitleggen?’
Eerst uitgelegd dat ik veel contact met Duitsland gehad had, vader veel
zakenrelaties, moeder in Duitsland opgevoed, na vorige oorlog Duitse kinderen in
huis, bijvoeding, paar maal bij ouderlijke vrienden in Duitsland gelogeerd, ‘und ich
habe das immer als ein vollkommen fremdes Land und fremdes Volk empfunden,
wo ich nichts zu suchen hatte und vor allem nichts zu finden.’ De meeste Hollanders
waren pro-Duits vóór 10 Mei '40, voor hen was de invasie een slag. ‘Ich bin nie
Deutschfreuudlich gewesen, brauchte somit nicht Deutschfeindlich zu werden.’ Deze
verklaring wordt schijnbaar met véél, blijkbaar met weinig aandacht aangehoord,
want we gaan direct naar het volgende vreemde punt:
‘Den Juden stehen Sie freundlich gegenüber, haben Sie gesagt, aber Sie machen
einen Unterscheid zwischen die, die schon längst hier waren und die, die später
hinzugekommen sind. Wozu?’ - Dat heb ik niet gedaan, ik heb verschil gemaakt
tussen de Hollandse en Duitse joden. Voor zover ik ze ken zijn het vrienden van me
en kan ik ze dus moeilijk anders dan freundlich gegenüber stehen en voor zover ik
ze niet ken, heb ik geen last van ze, voel me niet benadeeld of bedreigd en heb dus
geen reden hun unfreudlich gegenüber zu stehen. De Duitse joden daarentegen, voor
zo ver ik
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ze hier heb meegemaakt, waren mij ‘unsympathisch’. - ‘Warum’ - ‘Das ist schwierig
zu sagen. Vielleicht etwas.... zu.... zu laut.’ Hier heb ik me werkelijk geweld aan
moeten doen om niet Duits in plaats van laut te zeggen.
‘Sie sind Gegner des National Sozialismus? - Ja. - Hebt U het ooit grondig
bestudeerd? - Neen. - Hoe kunt U er dan tegen zijn? - ‘Om practische redenen.
Vroeger las ik VoVa wel eens, daarin werd gefulmineerd tegen het om politieke
redenen benoemen van incompetente mensen op belangrijke officiële plaatsen. Dat
was een misstand die weliswaar niet veel voorkwam, maar toch bestond. Ik vond dat
zeer goede artikelen en was het er zeer mee eens. Het eerste wat hier gebeurde:
opheffen van competent lichaam (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Geneeskunde) en instellen van een zuiver politiek lichaam - artsenkamer - worin nur
ganz ausnahmsweise ein competentes Mitglied Sitzung hatte - hatte, denn er hat sich
zurückgezogen. Ein System wo ein solcher Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis
besteht, lehne ich ab - vergessen Sie nicht, es ist mein Fach, Theorien in der Praxis
zu prüfen. Also nur auf meinem Gebiet weisz ich etwas vom National-Sozialismus
aber ich nehme an, es wird auf andere Gebiete dasselbe sein.’ Dit is niet weerlegd
en mijn Vernehmung was afgelopen.
14. B. De kleermaker, een aardige vrolijke, inderdaad wat vrouwelijke man maar
flink en zonder onuitstaanbare flikkermaniertjes. Merkte op zijn zestiende, dat bij
homosexueel was, sprak er met zijn vader over, streed er altijd tegen, was voortdurend,
maar zonder resultaat, onder doktersbehandeling. Was bevriend met A: ‘Es bestand
jedoch kein Liebesverhältnis, das ist doch sicher, nicht?’ - ‘Ja’ - (deze vraag was van
groot belang, omdat de P. een request had ingediend om B. zijn schuld minder zwaar
aan te rekenen, omdat hij in zijn handelingen niet vrij geweest zou zijn, waar hij door
zijn sterke gevoelsbinding aan A., deze niets zou hebben kunnen weigeren). Blijkbaar
heeft B. een dergelijke voorstelling van zaken niet gewild. Verdere bijzonderheden
herinner ik me niet. Afgezien van deze homosexuële verhouding is mij opgevallen
de sfeer van homoerotiek, die over ons allen lag, een grote wederzijdse bewondering
en vrijwel vertedering voor elkaar, precies zoals dat blijkt uit de terroristen-memoires
van Savinkov. Goed.
De rest zat achter mij, daarvan herinner ik me niet veel. 15. Van D., vader van M.,
liberaal, weinig bijzonders. 16. B., ambtenaar bij de distributie. 17. De R., agent van
politie, waarom tegenstander N.S. - Om mijn anti-revolutionaire beginselen. De enige
tegenstander uit hoofde van beginselen. 18. Juffrouw S., een huishoudster of
huisbewaarster uit Naarden, geloof ik. 19. De zuster Van de R., verpleegster in het
Binnen Gasthuis?, verloofd met B. 20.
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Haar vriendin, de verloofde van K., naam ontschoot mij, maar een bijzonder aardig
levendig meisje. 21. Een vreemd mannetje, een soort kosthuishouder, die protesterend
naar binnen werd gesleurd tijdens het proces. Kennis van H.
Hierna werd, meen ik, gepauseerd - wij allen weer terug naar de wachtkamer,
waarin weer het zelfde spel van praatverbod, dat met hard schreeuwen en lachen
overtreden wordt. Verhalen over de technische moeilijkheden van het seinen met je
rechter buurman als je tegen de linker muur geboeid ligt. De meesten hebben, buiten
dit seinen, in twee maanden niemand gesproken. K.L. verteld mij zijn arrestatie in
het bos van Bredius, waar hij een afspraak had met S., die schriftelijk was
overgebracht door R. De notitie daarvan heeft R. niet vernietigd, zodat die bij zijn
arrestatie gevonden is, zodat K.L. gevangen is door een kring van rechercheurs, die
vermomd waren als vrijende paren en steeds dichterbij schoven, 't moet nog veel
gekker geweest zijn dan mijn arrestatie.
Door R.'s stommiteit zijn bovendien nog gepakt: H. en zijn vriend R. plus zuster
plus vriendin, het meisje van K. (dat overigens voortdurend naast K. kruipt en hem
van boven tot onder afzoent, weer door de moffen wordt weggestuurd, maar direct
weer terug is). Br. geeft instructies: denk er om dat we alles gooien op ons Mitleid
- trauma. A. praat honderd uit over alles wat de moffen niet te weten zijn gekomen
en dat is gelukkig veel; ik ben het even gelukkig weer allemaal vergeten.
R. en C. vertellen dat zij bij mij geweest zijn, met A.; de vierde man, een zekere
Alfred, is vrij. (Alfred is inmiddels gearresteerd, waardoor mijn kans op vrijlating
gestegen schijnt te zijn).
Nu begint het tweede deel van het proces, die Vernehmung zur Sache. Eerst een
getrouw verslag van de aanslag en het resultaat, waarover alles bekend is. (Van een
ambtenaar van het arbeidsbureau hoorde ik dat in Amsterdam de uitzending van
arbeiders naar Duitsland door persoonlijke oproep nog steeds in de war is; dat werd
natuurlijk niet vermeld, evenmin, dat sedert de aanslag elf bevolkingsregisters
verbrand zijn). Dan wordt A. gevraagd naar de motieven en allerlei technische details.
Er bestond een illegale organisatie om artisten (ondergedoken, geen lid van de
Cultuurkamer) te helpen. Toen op grote schaal arbeiders naar Duitsland werden
gezonden, vond deze groep (S., Br., A. en nog iemand) dat ook de arbeiders geholpen
moesten worden en zo werd het plan gemaakt. R. - ontmoet bij F.B. - zegde de hulp
toe van zijn terroristengroepje (2, 3, 4 en 10) en zocht contact met communisten,
(waartoe de geheimzinnige Alfred schijnt te behoren) die trotyl zouden leveren. Br.
bracht twee artsen aan, die hij van zijn college kende en dezen weer M. en R., de
eerste schijnt op 't allerlaatst

Libertinage. Jaargang 1

51
ingevallen te zijn voor iemand anders, die niet kon de avond van de aanslag, en hij
was reserve.
A.: We hadden de artsen nodig, omdat we van het begin af gezegd hebben, dat er
geen bloed mocht vloeien en de aanslag geen mensenlevens mocht kosten. Voorzitter: Nu hebt U heel toevallig deze twee artsen gevonden. Als die nu eens
niet gekund hadden, dan had U zonder gezeten en dan.... A. valt in de rede, met een
volmaakte zelfverzekerdheid: Dan had ik direct twee anderen gevonden, ‘es gibt so
Viele die fruchtbar gern so was mitmachen.’ De uniform bestond alleen uit jas, pet
en beenkappen en was gemaakt door B. Verder geen bijzonderheden. Alleen werd
hem nog ten laste gelegd, dat de organisatie valse persoonsbewijzen drukte en
verspreidde.
R. heeft de zoon van Feitsma in de buik geschoten (hij vervult nu weer zijn
SS-dienst, overigens, zoals Kleyn zich haastte om te vertellen) op de avond, dat in
Haarlem scherpe repressailles werden genomen naar aan leiding van de vermoordde
W.A.-man. ‘Ik deed het om te laten zien, dat wij ons niet laten intimideren door
represailles. Ik koos Feitsma, omdat ik hem kende en moreel veroordeel; ik had de
vader bedoeld, het spijt mij de zoon getroffen te hebben, maar ik was nogal
zenuwachtig, omdat ik het hele huis door moest lopen, eer ik iemand vond. Ik had
een waas voor mijn ogen en zag niet, of het vader of zoon was. Het spijt me, een
onschuldige getroffen te hebben.’ Verder heeft hij met zijn troepje een gestencild
illegaal krantje uitgegeven, ‘Rattekruid’ geheten en in hoofdzaak sabotagewenken
bevattend; dan heeft hij bij Halfweg een treinaanslag gepleegd, met trotyl in de
masten van de bovenleiding. Deze aanslag heeft de treinenloop een half uur gestremd
en geschiedde in overleg met de communisten. Tenslotte heeft hij - toen hij wist dat
o.a. A. en H. gearresteerd waren - op de Veluwe een marechaussée neergeschoten,
die alleen maar zijn persoonsbewijs wilde controleren. 's Mans laatste woorden waren:
‘Maar meneer!’ Hij is een paar dagen later in Den Haag min of meer bij toeval gepakt
door een provocateur, die hem naar Engeland zou helpen.
B. en K. geen bijzonderheden. K. verklaart dat hij bij huisbezoek etc. de funeste
invloed op het gezin zag van een vader, die afwezig was in Duitsland en dat hij het
daarom tot zijn plicht rekende om het vertrek van de arbeiders te verhinderen. Zij
hebben Luminal Na ingespoten, omdat zij morphine nergens konden krijgen. B.
verklaarde hetzelfde, maar verder nog, dat voor hem de grootste waarde van de actie
vooral daarin lag, dat het een soort aansporing voor de Nederlanders was, zichzelf
te blijven en niet zo slaafs zich maar alles te laten welgevallen. Tenslotte nog had
hem het sportieve van de
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daad bijzonder aangetrokken. M. en R. geen bijzonderheden. J. heeft alle
boodschappen voor A. gedaan, de mensen alles bezorgd, wat zij nodig hadden, de
trotyl gehaald uit Laren (Naarden?) en tenslotte de benzol gebracht naar het
bevolkingsregister, 's avonds om negen uur dertig, toen het werk daarbinnen zo ver
gevorderd was.
Hij wordt opvallend voorzichtig en weinig diepgaand ondervraagd. Tenslotte:
‘Heeft A. U niet met de dood bedreigd, als U iets vertelde?’
‘Ja, hij heeft gezegd, dat hij me dood zou schieten, als ik iets vertelde’. Voorzitter:
‘A. is dat waar?’ A.: ‘Ja, maar dat hebben wij voor de grap allemaal tegen elkaar
gezegd.’ Voorzitter: ‘Maar U hebt het dan toch maar gezegd.’ A.: ‘Zonder twijfel’,
en haalt de schouders op. H. heeft niets met de aanslag te maken, maar schreef
Hetz-artikeltjes in zijn krant en deed mee in Halfweg. Hij jammert erg onder het
verhoor en biedt voortdurend zijn excuses aan, over alles en aan iedereen. Br. wordt
in hoofdzaak beschuldigd deel uit te maken van de organisatie, H. en B. te hebben
overgehaald, en aan A. zijn revolver te hebben gegeven. Die heeft hij gekregen van
een Delfts student, die naar Spanje vertrok (dat wil zeggen Portugal) en wien hij het
meenemen van een wapen afraadde en daarna voor zich gehouden, om zelfmoord te
plegen, als hij ooit gearresteerd zou worden, ‘denn ich hatte ein psychotischer Angst
vor dem Gefängnis’. Als voorwaarde had hij gesteld,. dat er nooit mee geschoten
zou worden, hij was dan ook niet geladen en A. kon bovendien niet schieten. K.L.
heeft een groepje na de aanslag onderdak verleend, hij heeft de uniformen verbrand
en de volgende ochtend A. gehuldigd met een schaal bonbons, waarop een lauwerkrans
en HELD geschilderd stonden. - ‘Warum haben Sie dass getan?’ - ‘Weil ich die
gröszte Bewunderung habe für meinen Freund, der so was gewagt hat.’ - U wist dat
hij het gedaan had? - Neen hij heeft het mij pas verteld, toen hij al binnen was, toen
kon ik hem natuurlijk niet weg sturen. - ‘Das wäre aber Ihre Pflicht gewesen.’ - ‘Ich
glaube, Freunden gegenüber andere Pflichte zu haben.’
Y.P. Veertien dagen voor de aanslag is een poging gedaan gedeeltelijk vanuit mijn
huis, die niet is doorgegaan, omdat er teveel maanlicht was en teveel mensen in het
gebouw.. Over de vraag of ik van te voren op de hoogte was, is niet gesproken, wel
hoe lang ik A. kende, waarbij ik meteen uitvoerig kon vertellen, hoe ik hem leerde
kennen en nog enkele onbelangrijke details, tenslotte de kernvraag, of ik hem in
uniform, had gezien. - Neen, zeker niet, want er is mij niets vreemds aan hem
opgevallen - ik heb hem alleen in de donkere gang gezien. Kleyn komt aandraven
met de verklaring van A.: dat ik hem in uniform gezien heb, verrast had gekeken en
dat hij mij toen gerustgesteld had en had gezegd dat hij naar een verkleed-
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partij was geweest - ik: ‘daar heb ik niets van gehoord’. - A.: ‘Ik was toen nogal
nerveus, 't is mogelijk dat ik niets gezegd heb, 't kan ook zijn dat P. verrast was om
mij opeens nog in zijn huis te zien, want hij was steeds uit geweest’. (Dat had ik juist
verteld.)
Opeens interrumpeert H. klagend: ‘Herr Vorsitzender, Herr President, sagen Sie
den Leuten, sie sollen einander niet schonen, dass habe ich auch erst getan, dass ist
so schlecht, man soll einander nicht schonen.’ Met werkelijk ijzige kalmte heb ik
hem op zijn schouder geklopt en gezegd dat hij stil moet sijn. Daarna was het verhoor,
ondanks een tegensputterende Kleyn, snel afgelopen. B. maakte de uniformen eerst
voor een verkleedpartij, ten slotte werd hij toch op de hoogte gesteld - de allerlaatste
dag. Van D. wordt er van beschuldigd, zijn zoon een brief te hebben geschreven (bij
diens arrestatie gevonden!!!) om hem aan te raden voorzichtig te zijn en op te letten
of het gebouw wel goed verduisterd is. De brief eindigt met: Good Luck. Dit werd
beschouwd als het geven van een goede raad en dus medeplichtigheid, in ieder geval
medeweten. De vader zegt: Ik heb het mijn zoon afgeraden, maar hij is meerderjarig
en toen mij bleek, dat hij niet van zijn plan was af te brengen, was er mij alles aan
gelegen dat hij zo goed mogelijk zou slagen - ik kan een meerderjarig zoon niets
beletten. - ‘Es war Ihre Pflicht ihm anzuzeigen.’ - ‘Ich glaube nicht. Es ist in Holland
keine Gewohnheit, dasz Väter ihre Söhne anzeigen’, etc.
(De rest van dit verslag is verloren gegaan.)
(Wordt vervolgd)
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J. de Kadt Kroniek
Van 1947 naar 1948
Voorwaardelijk optimisme
Nu de redactie van ‘Libertinage’ me heeft gevraagd regelmatig over politieke en
maatschappelijke kwesties te schrijven in een tijdschrift dat in overwegende mate
toch een centrum wil zijn voor de mensen die literatuur, kunst, artistieke,
moralistische, culturele en philosophische problemen het belangwekkendst vinden,
wil ik, in 't kort, even zeggen waarom bijdragen zoals ik ze hoop te leveren, recht
hebben op een plaats in dit tijdschrift. En in welke geest ze geschreven moeten zijn
om dit recht te verwerven.
Ik zal U niet vervelen met beschouwingen over de belangrijkheid van het
maatschappelijke en het politieke voor de cultuur en voor de kunst. En het betoog,
dat juist in ònze tijd die belangrijkheid zo overweldigend groot is geworden etc.,
etc., zal ik ongeschreven laten. U kunt dat trouwens elders veel mooier,
indrukwekkender en uitvoeriger lezen. Marxisten, existentialisten, om over
personalisten, thomisten en anderen maar te zwijgen, hebben het U allemaal al verteld.
En ik kan me indenken, dat het niet de minste indruk op U maakt.
Immers het tegendeel is ook heel mooi, heel indrukwekkend en heel uitvoerig
bewezen. Op een manier, die voor sommigen overtuigend is, en die bij anderen alleen
maar een gevoel van wrevel achterlaat.
De stelling, dat de kunstenaar ‘zijn tijd zo innig mogelijk moet omhelzen’ (Sartre),
is precies zo overtuigend voor bepaalde personen als voor anderen de stelling, dat
al het tijdelijke, en in toenemende mate al het maatschappelijke en politieke, vergif
is voor de kunst en voor het essentiële van de ‘cultuur’. En als U trek hebt om met
eeuwen en zelfs met eeuwigheden te werken (of U te verbeelden dat U dit doet) en
te geloven dat b.v. Uw verzen, of die van Uw vriend, of die van de ‘klassieken’, de
eeuwen zullen trotseren of getrotseerd hebben, wat betekent dan een politiek conflict,
of een maatschappijvorm, of zelfs een cultuur voor U?
Het is echter mogelijk, dat men in 't geheel niet geïmponeerd is door de firma
‘Eeuwigheid, Klassieken en Co.’ en meent bespeurd te hebben, dat het papier, dat
zij op de markt brengt, zo het al gehonoreerd wordt, op z'n hoogst in gewone
tijdbiljetjes wordt uitbetaald en dat het dus toch zeer de moeite, waard is enige notitie
te nemen van het tijdelijke, het maatschappelijke en het politieke.
Doch hoe men hier ook over denkt: men kan òf op het standpunt staan dat het
maatschappelijk-politieke minderwaardig is en dat men er de neus voor op moet
trekken en het de rug moet toekeren, òf dat het uiterst belangrijk en belangwekkend
is en dat men er kennis van behoort te nemen, het zo nauwkeurig mogelijk moet
onderzoeken en zelfs zoveel mogelijk moet pogen te beïnvloeden. Alleen voor
degenen, die van de betekenis, de waarde en de waardigheid van het
maatschappelijk-politieke overtuigd zijn, heeft een ‘kroniek’ van het type als hier
getracht wordt te geven, enige zin.
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En nu nog iets over de wijze van kroniek-schrijven. Dat die in overeenstemming
moet zijn met het non-conformistisch karakter van dit tijdschrift, zal men als een
voor de hand liggende zaak beschouwen. En toch is daarmee eigenlijk al een politiek
program aangegeven. Alles wat het non-conformisme in de wereld bedreigt, moet
dan worden bestreden of als ‘gevaarlijk’ worden gesignaleerd. Alles wat het
non-conformisme bevordert, of beveiligt, of althans levensmogelijkheden biedt, moet
worden verdedigd en gesteund.
Waar hier ‘non-conformisme’ staat, daar zou in de meer gebruikelijke terminologie
der politieke wereld het woord ‘vrijheid’ geplaatst kunnen worden. Maar het is beter
het hier gebruikte woord naar voren te halen, omdat met ‘vrijheid’ juist als met
‘democratie’ hoe langer hoe zonderlinger wordt omgesprongen. De totalitairen en
hun goedpraters zijn al zeer lang zover, dat ze van ‘volksdemocratie’ spreken, daar
waar ze vroeger eerlijk genoeg waren om het bedoelde recept ‘dictatuur’ te noemen.
En andere grappenmakers, die dan ook nog voor heel ‘wetenschappelijk’ doorgaan,
vertellen ons: ‘Democratie is, wat bevorderlijk is voor de vrede’, als ware ‘de vrede’
zonder meer en zonder aanduiding van de toestand die aanwezig is als die vrede
heerst, het hoogste aller goederen. En zoals men met ‘democratie’ en ‘vrede’
omspringt, doet men het ook met de ‘vrijheid’, die blijkbaar daar het meest heerst
waar ‘eenstemmigheid’ verkregen werd door vernietiging van alles wat afwijkt van
een door de machthebbers getrokken ‘lijn’. Juist daarom is het nodig van
‘non-conformisme’ te spreken, want de mogelijkheid tot non-conformisme is de
essentie van de vrijheid.
Het non-conformisme mag zich verheugen in de haat van allen, ouderwetse
conservatieven en reactionnairen, totalitaire revolutionnairen van zwarte, bruine,
rode en andere tinten, maar ook van die ‘democraten’, die de rustige loop van
partijmachines of staatsmachines als het hoogste ideaal beschouwen en van die
‘socialisten’, die naar een algemene middelmatigheid en sufheid streven, vaak zonder
zelf enig idee te hebben van de mate waarin ze suf en kleurloos zijn.
Als men nu meent, dat hier een ‘non-conformisme om het non-conformisme’
gepredikt wordt, vergist men zich. Gewilde originaliteit of genialiteit en dan nog wel
op sociaal en politiek gebied, is iets wanstaltigs. Tegen gemiddelden en algemene
regels kan alleen hij bezwaar hebben, die voorstander is van de chaos in permanentie,
een toestand zo onmogelijk, dat de grote massa der mensen liever ieder totalitarisme
of iedere suffe regeling zou willen aanvaarden dan het leven zonder vastheden en
veiligheden. Maar vastheden en veiligheden, hoe onontbeerlijk ze ook zijn, mogen
er niet toe leiden dat beweging, verandering, groei, onmogelijk worden, of dat alleen
die beweging, verandering, groei, geoorloofd zijn, die door de machthebbers worden
voorgeschreven in het schema dat zij voor heden en toekomst hebben vastgesteld.
Uit dit alles volgt, dat men in deze kroniek geen verheerlijking behoeft te verwachten
van het bestaande, noch een idealiseren van de toekomst, laat staan van het verleden.
Om het zo simpel mogelijk te zeggen: het verleden is voorbij en het kan niet meer
dienen om de wereld waarin wij leven bewoonbaar te maken. De goede oude tijd
was voor negentig procent in 't geheel niet goed, en voor zover hij wel goed was,
alleen in een geheel van toestanden, die thans niet meer bestaan en niet meer
bestaanbaar zijn.
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Wat het heden betreft, er zullen maar weinigen zijn die het bevredigend vinden.
En er is niemand die het bevredigend vindt voor de gehele wereld. Zelfs zij, die er
in geslaagd zijn in een deel der wereld de dingen zo in te richten, dat daar hun wil
wet is, zien, dat in de rest van de wereld tegenwerkende krachten aanwezig zijn, en
zij zullen dus niet rusten voor die tegenstand verdwenen is en voor de hele wereld
naar hun schema is ingericht.
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Overigens is er weinig kennis van de tegenwoordige toestanden nodig om te beamen,
dat een wereld, waarin geweldige spanningen bestaan, waarin de ‘komende oorlog’
het gesprek van de dag is, waarin het levenspeil van de overgrote massa nog altijd
ver beneden een biologisch verantwoord bestaansminimum ligt, waarin het aantal
mensen, dat cultureel volwassen kan worden genoemd, nog steeds uiterst beperkt is
- dat zo'n wereld zeker niet bevredigend is. Op de wijsheid van ‘het is altijd zo geweest
en het zal wel altijd zo blijven’ kan alleen geantwoord worden door te constateren:
zoals het nú is, is het nooit geweest en zal het vast en zeker niet blijven.
En wat de toekomst aangaat, er is geen enkele reden om aan te nemen, dat die zo
verschrikkelijk zal zijn als paniekmakers en angstzieken ons onafgebroken in de oren
gillen. Van onze wereld valt iets te maken, iets dat, gemeten met de maatstaven van
het non-conformisme, beter zal zijn dan het vroegere en het tegenwoordige. Maar
om zover te komen, zullen geweldige krachtsinspanningen nodig zijn. ‘Tussen de
duivel en de diepe zee’ gaat thans, zoals steeds, de weg naar toestanden die iets beter
zijn dan de bestaande. In ons geval voert die weg tussen de duivel van het totalitarisme
en de diepe zee van chaos, noodtoestanden en gemechaniseerde suffe
zelfgenoegzaamheid.
Ook indien men aanneemt, zoals ik (en zoals ik in de komende kronieken van tijd
tot tijd aan concrete gebeurtenissen zal demonstreren) dat er tal van tekenen zijn, die
op een gunstige ontwikkeling wijzen, dan zal men geen ogenblik mogen vergeten
dat ook die gunstige ontwikkeling een voortdurend bedreigde is, en dat alle
waakzaamheid nodig is om te bereiken, dat het gewas van de vrijheid niet
overwoekerd wordt door die vele soorten van onkruid, die ook in het maatschappelijke
en politieke sneller en gemakkelijker groeien dan de cultuur-gewassen. En die
waakzaamheid is alleen mogelijk als men de feiten kent, en als men in staat is de
menselijke goedheid te verbinden met nuchterheid, zakelijkheid, realisme, critische
zin.
Zonder die menselijkheid komt men onverbiddellijk terecht in een van de
beestachtigheden die op politiek-maatschappelijk terrein telkens weer gedurende een
zekere periode succes hebben, en die daarom door alle succes- en machtsaanbidders
worden gevolgd en geprezen. Maar zonder nuchterheid, zakelijkheid, realisme,
critische zin is men, wat kennis en beheersing van het materiaal betreft, altijd de
mindere van de beesten.
Dat machtsvorming nodig is om een politiek, ook een behoorlijke politiek, te doen
slagen, spreekt vanzelf. Maar die machtsvorming speelt zich af in de werkelijke
maatschappij. Hier in dit tijdschrift kan op z'n best iets gedaan worden om de
intellectuele wapening, die voor die machtsvorming nodig is, te ondersteunen.
Ziedaar dan het doel en de geest van deze kroniek.
Als we nu het jaar 1947 nagaan en onderzoeken welke veranderingen zijn ingetreden
ten aanzien van wat wij in het bovenstaande als ‘de hoofdzaak’ hebben aangegeven,
dan zijn we dus om te beginnen ontslagen van de plicht die talloze gebeurtenissen,
waaraan ook dit jaar weer rijk is geweest, op te sommen en te beschrijven. Dat wil
niet zeggen, dat die gebeurtenissen op zichzelf onbelangrijk zijn, en dat een volledige
en uitvoerige geschiedschrijving mogelijk zou zijn zonder een zo volledig mogelijk
verhaal. Maar geschiedschrijven is altijd: een keus doen. En beschouwingen over
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politiek hebben alleen waarde als men, beschikkend over zoveel mogelijk gegevens,
toch vooral oog heeft voor de grote bewegingen en de punten die voor de politieke
strategie beslissend
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zijn. Men moet dus alles in aanmerking nemen: de buitengewoon lange en strenge
winter zowel als de zeer langdurige warme en droge zomer, de Koningskwestie in
België evengoed als de Palestijnse kwestie, de economische moeilijkheden van
Engeland evenzeer als de verdeling van Indië in Hindostan en Pakistan, de
Indonesische kwestie en de snelle groei der Gaullistische beweging, wat zich in
Hongarije en in Griekenland afspeelde, en wat in China of in Zuid-Amerika aan de
orde was, en zo tot in het oneindige. Al deze gebeurtenissen hebben het jaar 1947
gevormd, maar men beschrijft het jaar veel beter door vast te stellen, dat het vóór
alles geweest is: het jaar van het plan-Marshall.
Met andere woorden: het voornaamste ‘front’ was dat van de tegenstelling
Rusland-Amerika. En de grote doorbraak op dit front was die, welke door Marshall
werd gepland en begonnen.
Die tegenstelling Rusland-Amerika is geenszins die van communisme (socialisme)
en kapitalisme. Wie het zo voorstelt, is de gevangene van een theorie die in een vorig
tijdperk werd opgesteld en die gedurende vele tientallen jaren grote verdiensten heeft
gehad in het vaststellen van de hoofdzaken. Maar die theorie ging uit van de
veronderstelling dat het kapitalisme slechts kon verdwijnen, ineenstorten, vernietigd
worden, om plaats te maken voor een ander systeem: het socialisme.
Dit nu is gebleken in alle opzichten onjuist te zijn. Het kapitalisme is nergens meer
intact, het is overal bezig terrein en macht te verliezen, zo het al niet heeft plaats
gemaakt voor toestanden die men met de beste wil van de wereld niet langer
kapitalistisch kan noemen. Maar daar waar het kapitalisme verdwenen is, of in
meerdere of mindere mate aan macht heeft verloren, is slechts in enkele gevallen en die zijn nergens belangrijk genoeg om de gang van zaken in de wereld te beheersen
- sprake van socialistische regelingen.
In Rusland, waar aan de heerschappij van het kapitalisme volkomen een eind is
gemaakt, is in de plaats van dit kapitalisme een totalitaire collectivistische despotie
gekomen, die in alle opzichten het tegendeel is van ‘socialisme’. Want socialisme is
een humanistische democratie, die, waar dit voor de algemene welvaart nodig is, op
economisch terrein gebruik maakt van de collectivistische regelingen.
De tegenstelling ‘kapitalisme-socialisme’ beheerst de wereld dus niet. En evenmin
de tegenstelling ‘kapitalisme-collectivisme’, want het kapitalisme wordt overal door
collectivistische regelingen beperkt of verdrongen.
De werkelijke tegenstelling in de wereld is die van totalitarisme en vrijheid, van de
‘gesloten’ en de ‘open’ maatschappij*), van de gesloten en de open
wereldbeschouwingen en culturen. Voor de non-conformisten is de totalitaire wereld,
om de uitdrukking van Koestler te gebruiken, het ‘ijstijdperk’ dat een einde maakt
aan alle leven. De heerschappij van de dood dus. Vandaar dat tussen non-conformisten
en totalitairen een absolute en onverzoenlijke vijandschap bestaat. En vandaar ook
dat voor de non-conformisten alles wat weerstand biedt aan het totalitarisme
verheugend is. En de vernietiging van het totalitarisme noodzaak, en ‘naast-bij-liggend
plichtje’ om met Multatuli te spreken.
*) De termen ‘gesloten’ en ‘open’ zijn in deze betekenis door Bergson gebruikt, in zijn ‘Les
deux sources de la morale et de la religion’.
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Zo moet dus het jaar 1947, en zullen de komende jaren beschouwd worden, met
als criterium: is de weerstand tegen het totalitarisme krachtiger geworden, zijn we
iets dichter gekomen bij de nederlaag en de uiteindelijke verdwijning van het
totalitarisme?
En zo gezien is het jaar 1947 geen slecht jaar geweest.
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Zeker, de totalitaire macht, die, na de verdwijning van Duitsland en Japan, voor de
gang van zaken in de wereld beslissend is, Rusland dus, - want totalitaire landen als
Spanje hebben nu eenmaal geen andere dan locale betekenis - die macht is niet
verzwakt. Integendeel het Russische blok is versterkt en geconsolideerd. Het heeft
zijn greep op half Europa vaster gemaakt. En het bestookt de overgebleven helft van
Europa en laat z'n invloed gelden in vele Aziatische landen.
Maar het nieuwe is dat zich een organisatie van de tegenstand heeft ontwikkeld.
Het terrein wordt niet meer aan de Russen overgelaten. De Verenigde Staten van
Amerika hebben zich bewust in het centrum van de tegenstand geplaatst.
De Truman-leer heeft de Russen te verstaan gegeven dat er grenzen zijn die niet
overschreden kunnen worden zonder dat dit de oorlog tengevolge heeft. En het
Russische blok, hoe machtig ook, is voorlopig, in de komende drie of vijf jaar, niet
in staat die oorlog te voeren met enige kans op succes.
Alleen als men de Russen ziet als waanzinnige, domme, verblinde avonturiers,
kan men onder die omstandigheden een oorlog verwachten. Maar niemand die de
Russische heersers kent zal ze anders zien dan als energieke fanatici, die hun kansen
berekenen en die over een tamelijk grote kennis van zaken beschikken. En die dus
niet bereid zijn het tot een beslissende botsing te laten komen, omdat ze weten dat
hun kansen bij een dergelijke botsing vrijwil nihil zijn.
Dit is dus, van ons standpunt bekeken, een winst, zij het dan ook alleen nog maar
in het negatieve.
Maar er is ook positieve winst.
En die ligt in het Marshall-plan. Want dit is er op gericht om in de eerste plaats
de niet-Russische helft van Europa tot een stevig, goed functionerend, geheel te
maken. Inplaats van een aantal Europese staatjes, die geen enkel uitzicht hebben uit
de chaos te komen en tot blijvend herstel en groeiende welvaart te geraken, ontstaan
thans mogelijkheden voor een gezonde, welvarende en sterke, Westelijke helft van
Europa, die in toenemende mate één geheel zal vormen. En dat betekent niet alleen
dat in dit gebied de invloed van de destructieve (communistische en fascistische en
reactionnaire) krachten zal gaan afnemen, maar ook dat dit gebied voldoende militaire
kracht zal gaan ontwikkelen om een aanval er op tot een gevaarlijke onderneming
te maken. Vooral omdat dit gebied nooit alleen zal staan in de strijd tegen Rusland,
maar onmiddellijk de volledige Amerikaanse steun zal krijgen. In dezelfde mate
waarin de consolidatie van dit Europese gebied vordert, worden de Russische kansen
op de overwinning in een wereldoorlog kleiner en kleiner. En dus de kansen op die
oorlog.
Maar het Marshall-plan is méér.
Het is het begin van een politiek die zich niet beperkt tot Europa, doch die ook de
rest van de buiten-Russische wereld omvat. China en Korea zijn reeds genoemd,
maar een wereldpolitiek van dit formaat zal zich ook met India en Indonesië, met
het Nabije Oosten (Turkije is er reeds in betrokken) en met Afrika moeten
bezighouden.
Een organisatie van de wereld, uitgaande van Amerika, ligt in de politiek, die in
1947 op beperkte schaal begonnen werd en die in 1948 voortgezet wordt,
noodzakelijkerwijze besloten.
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En wel een organisatie van de wereld, uitgaande van het geheel nieuwe beginsel,
dat hulp moet worden verleend, door de meest welvarende delen van de wereld, aan
alle gebieden en staten die in nood verkeren, wier welvaartspeil te laag is.
Ook Rusland, ook de landen van het Russische blok zouden, indien ze wilden, in
deze regeling van de wereldwelvaart kunnen worden opgenomen. Alle landen
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hebben recht op een aandeel in de algemene wereldrijkdom: dat is de kern van de
Marshall-politiek.
Zeker, in dit plan speelt het eigen-belang van Amerika een grote rol. Maar het is,
om met de ‘Economist’ te spreken, een welbegrepen eigenbelang van een zodanig
formaat, dat het tot een nieuw en eerbiedwaardig beginsel in de wereldpolitiek is
geworden.
En tenslotte heeft een dergelijke politiek ook verstrekkende consequenties voor
het economische leven in de Verenigde Staten zelf. Want het is alleen uitvoerbaar
indien ook daar de economie meer en meer georganiseerd, beheerst, planmatig geleid
wordt. Reeds in z'n beperkte omvang werd het ingediend tegelijk met voorstellen tot
beheersing van de conjunctuur in de Verenigde Staten. Uiteindelijk is het de triomf
van het beginsel der georganiseerde economie, voor de wereld, en voor ieder land
afzonderlijk.
Vandaar dat vóór het plan al de progressieven in alle landen zijn. Vandaar ook dat
overal in de wereld de totalitairen (communisten) er tegen zijn, maar ook de
reactionnairen. Taft in de Verenigde Staten, de Beaverbrook-groep in Engeland. En
hier in Nederland hebben zich bij de communistische tegenstanders van het plan,
ook de reactionnairen geschaard bij monde van de heer Lunshof en zijn ‘Dagblad’,
het orgaan van de Gerbrandy's en de Rijkseenheid-lieden.
In 1947 is dit verheugend proces begonnen. In 1948 heeft het Britse Rijk in de
Januari-rede van Bevin, zich in de goede richting bewogen. Wat niet zeggen wil dat
we er al zijn.
We staan pas aan het begin. Er is nog weinig inzicht en heel veel aarzeling,
wanbegrip, halfheid. Nog zijn alle mislukkingen en rampen mogelijk. Maar op
voorwaarde dat men dit inziet, beseft dat een uiterste krachtsinspanning nodig is, en
zijn aandeel hierin levert, heeft men het recht tot een zeker optimisme voor wat de
toekomst zal brengen.
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Barricade
Algemeen motto: Op een zomermiddag stonden een klein ventje en een
grote kerel samen voor een heg. De een keek er tegen aan, de ander er
over heen.
‘Hoe beperkt is toch ons gezichtsveld,’ zuchtte de grote kerel, terwijl zijn
ogen de horizon afzochten.
‘Heel beperkt,’ beaamde het kleine ventje. Het keek naar een rups op de
heg, die een blad had opgensnoept. Het keek naar de haartjes op de rug
van de rups.
‘Maar wat is er toch veel te zien!’ riep het ventje uit.
‘Heel veel,’ zong de ander met hem mee.
Beiden hadden het gevoel, dat zij die middag een vriend gevonden hadden.
Uit ‘Westfriese legenden’

Het gevaarlijk tevroeg
Waarom de spionnen en de agenten van het Heilig Officium in Moskou met zoveel
welwillendheid door een aantal Nederlandse intellectuelen bejegend worden, is een
probleem, dat de aandacht verdiend van ieder, die zich voor die agenten interesseert
en voor die intellectuelen. De methoden en de woorden van de communisten kunnen
deze intellectuelen natuurlijk niet goedkeuren; al dat ophangen en opsluiten vinden
zij wel akelig; van de ernstige waarschuwingen, die componisten als Prokofief en
Sjostakowitsj van de heer Stalin thuis krijgen over het onverantwoordelijk
‘formalistische’ van hun muziek zijn zij natuurlijk wel een beetje geschrokken, maar
- zeggen zij - het is slechts een vingerwijzing naar de grote waarheid, dat de historie
andere wegen volgt dan de ideologen, en dat de mensheid even vaak gebaat is met
het verloochenen van idealen als met het realiseren ervan. (S. Vestdijk in ‘Criterium’,
Januari 1948).
De intellectuelen vinden het vervelend, dat zij, nauwelijks bekomen van de tweede
wereldoorlog, al weer moeten gaan denken aan de derde. Maar - het is al weer Vestdijk
die hier aan het woord is - naar mijn mening behoeft er niet aan getwijfeld te worden,
of Rusland ziet in een derde wereldoorlog zijn kans op directe en indirecte
verwezenlijking van de idee der wereldrevolutie. Nu is het moeilijk te zeggen, lijkt
mij, wat Rusland ‘ziet’ in een derde wereldoorlog. M.i. ziet Rusland niets in een
derde wereldoorlog, omdat het de strategische mogelijkheden beter kent dan Vestdijk.
Maar wel moet ernstig, zeer ernstig, betwijfelt worden, of Rusland, waarin dan ook
een kans ziet op verwezenlijking van de idee der wereldrevolutie. Dat is juist de
vraag, die Koestler ontkennend beantwoordt (en hij is daarin allerminst
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oorspronkelijk). Het is toch ook voor degeen dit nalaat met de in de politiek
gebruikelijke bluf te pretenderen, dat hij alle

Libertinage. Jaargang 1

61
‘dessous’ kent, op zijn zachtst gezegd twijfelachtig, of een land, dat de revolutie bij
zich thuis heeft afgeschaft (en de bewijzen van die stelling vindt men bij Koestler)
toch zo gecharmeerd blijft van de revolutionaire idee, dat het de rest van de wereld
met de verwezenlijking daarvan wil gelukkig maken. ‘Wij zijn niet goed genoeg
voor de revolutie, maar gij krijgt alle verrukkingen van het marxistisch paradijs
cadeau!’ En dan worden overal galgen opgericht, de censuur wordt ingesteld, de
gevangenissen en de concentratiekampen worden weer gevuld en de schrijver S.
Vestdijk krijgt een briefje thuis van plaatselijk dictator Paul de Groot, met een
ontwerp-antwoord, dat hij alleen maar even hoeft te ondertekenen: Ik heb diep berouw
over het smerige, individualistische geschrijf, dat ik tot nu toe in mijn duivelse - neen
trotzkistische - dwaling heb durven voortbrengen. Ik buig het hoofd in deemoed en
beloof, dat ik voortaan alleen boeken zal maken, die de harten van mijn prachtig
volk verheugen zullen. Ik zal mij daarbij laten leiden door Theun de Vries en
Ferdinand Schoonenberg.
Maar dit is onbillijk, zegt Vestdijk. De door Koestler zo breed uitgemeten politieke
feiten - het verraad aan de sociale revolutie - kunnen misschien verklaard worden
door de noodzaak om volksmentaliteit en productie aan te passen aan de eisen van
een naderende oorlog (die sinds '33 onafwendbaar was). Slechts een kind in de
boosheid kan op dit idee komen. Maar ik geef toe - theoretisch bestaat de
mogelijkheid: Hitler verschijnt ten tonele en Stalin bepaalt: 't is jammer voor onze
mooie revolutie, maar nu zetten we het ding maar zolang op zolder. Deze Hitler is
nu echter al drie jaar van het politieke toneel verdwenen. Ik vraag niet eens, of er
sindsdien een beetje meer vrijheid is gekomen in de Sowjet-Unie - niet iedereen
houdt van vrijheid - maar is de sociale revolutie weer van de zolder gehaald? Is er
een stap gedaan op de weg naar het uitgestelde socialisme? Wat zegt u? Er is nu een
andere vijand gekomen in de persoon van de heer Harry S. Truman, de voormalige
‘haberdasher’? Neen, dat zegt u niet eens. U spreekt van het gerechtvaardigd verzet
tegen een land, dat volgens de bekende wetten van traagheid en overcompensatie de
defensieve houding voor de agressief-imperialistische heeft verruild. Het verzet van
de genoemde haberdasher is dus gerechtvaardigd, maar de agressief-imperialistische
houding is eigenlijk ook gerechtvaardigd: niet door Hitler, die de defensieve houding
rechtvaardigde, maar door de bekende wetten van traagheid en overcompensatie.
Koestler, deze domoor, heeft dat natuurlijk niet begrepen. Het socialisme is maar
tijdelijk opgeborgen, zegt Vestdijk; eerst is Hitler gekomen, die de Sowjet-Unie
gedwongen heeft tot panslavisme, militairisme, nationalisme en ongelijkheid van
lonen (als prikkel tot productie), die hij met een ander oog dan Koestler meent te
moeten bezien (zonder deze ‘uitwassen’ en ‘afdwalingen’ zou Nederland een jaar
later zijn bevrijd....) en daarna zijn - gelukkig - de bekende wetten van traagheid en
overcompensatie ten tonele verschenen om de defensieve houding van de Sowjetstaat
om te zetten in een agressief-imperialistische; gelukkig, omdat deze op haar beurt
toch weer tot de wereldrevolutie leidt!
Laat ik het ronduit zeggen - met alle waardering voor de persoon van de schrijver
Vestdijk, die ook aan deze bestrijding ten grondslag ligt - grotere zotteklap van een
intelligent man heb ik nog niet onder ogen gehad.
Er zijn twee eigenaardigheden, waardoor Vestdijk's houding tegenover de
communisten representatief is voor die van een aantal Nederlandse intellectuelen:
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een nationale en een intellectuele eigenaardigheid. De nationale is de bekrompenheid:
dit is iets wat ons allen, nu nog, persoonlijk raakt, sterker, wat de geschiedenis van
de vrijheid in de wereld raakt; en ik voor mij, zonder de geringste neiging toch om
Sowjet-Rusland te idealiseren, meen verschijnselen als
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panslavisme, militairisme, nationalisme, ongelijkheid van lonen (als prikkel tot
productie) met een ander oog dan Koestler te moeten bezien, wanneer er ook maar
een schijn van kans zou hebben bestaan, dat zonder deze ‘uitwassen’ en ‘afdwalingen’
Nederland een jaar later bevrijd was geworden. In dat geval was het socialistisch
ideaal misschien zuiverder gediend, en Koestler had dit vanuit Amerika kunnen
toejuichen, maar wij waren met zijn allen gecrepeerd.
Afgezien van de onbillijke snauw aan het adres van Koestler (die uit een Frans
interneringskamp ontvluchtte om dienst te nemen in het Engelse leger, en die dus
ook zijn aandeel in de bevrijding van Vestdijk mag opeisen), is het toch wel een sterk
staaltje, om een tijdelijke vrijheid, die het toevallig product van een machtsstrijd is,
op het credit te schrijven van lieden, die met de vrijheid hoegenaamd niets hebben
uit te staan; sterker, die terwille van ‘onze’ vrijheid de permissie krijgen de vrijheid
van anderen om hals te brengen en die anderen daarbij! Zelfs de Kozakken, die
meegedaan hebben, om ons van Napoleon te verlossen, en die ons daadwerkelijker
bevrijdden, wil men de geschiedenisboekjen geloven, dan het Rode Leger gedaan
heeft, hebben toch niet kunnen bewerken, dat wij de fouten van het Tsarisme ‘met
een ander oog’ zijn gaan zien? Nederland zou bovendien veel eerder bevrijd zijn als
de Sowjet-Unie werkelijk op ‘bevrijdingen’ uit was geweest inplaats van te wachten
tot dat Hitler aanviel. Misschien was een bevrijding niet eens nodig geweest, als de
Sowjet-Unie in 1939 niet een pact met Hitler had gesloten, waardoor de tweede
wereldoorlog mogelijk werd gemaakt. Dit zijn speculaties, natuurlijk. En ook de
Westelijke mogendheden zijn zulke lieve jongens niet. Maar laat ons dan over deze
politieke zaken wat ‘zindelijker’ en wat zakelijker oordelen dan Vestdijk doet. Laat
ons niet ‘met een ander oog’ gaan zien vanwege een bevrijding, die Finnen, Polen,
Roemenen, Bulgaren, Joegoslaven, Tsjechen en Slowaken op en andere wijze hebben
ondervonden dan wij. Laat ons niet op de knieën vallen voor de divisies, die een half
jaar in de buitenwijken van Warschau hebben gebivakkeerd, totdat het ondergrondse
Poolse leger, bestaande uit veertigduizend man - reactionnairen natuurlijk - dat op
aansporing van Moskou te voorschijn was gekomen, was uitgemoord - waarmee
wellicht ook onze bevrijding een half jaar werd uitgesteld. Laat ons niet over vrijheid
spreken, als wij een inquisitie bedoelen, die als een immense schaduw over Europa
valt. Laat ons de Russen prijzen voor duizend verdiensten, die de renegaat Koestler
verzuimt te vermelden, maar in de geschiedenis van de vrijheid noemen wij hen niet.
Dáár staan zij aan de andere kant.
Behalve de enghartigheid van het in de bezetting zo geïsoleerde en lamgeslagen volk
vertegenwoordigt Vestdijk's standpunt de ruimheid en de objectiviteit van de alles
begrijpende, van een hoog standpunt neerblikkende, verdraagzame en nobele
intellectueel. Maar deze Koestler beoordeelt Sowjet-Rusland naar een Ideaal, zegt
hij. Zo moet het wel tekortschieten. Er zijn nu eenmaal ook bijnieren.... een hopeloze
knoeiboel van vuige kliersappen en onthutsende chemismen.... Hij vergelijkt de gang
van zaken in Rusland met de geschiedenis van het Christendom en roept uit: zo is
het altijd geweest!.... Wij behoeven ons over de gang van zaken in Rusland niet te
verontrusten op de tendentieuze wijze van Koestler.... Men vraagt zich af, waarvan
Vestdijk door die Russen toch eigenlijk bevrijd is. Waarom hij zo graag bevrijd wilde
worden van de actie van andere zéér natuurlijke bijnieren, die ook een hopeloze
knoeiboel van vuige kliersappen en onthutsende chemismen teweeg brachten, - zoals
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dat altijd geweest is.... Waarom op zo'n tendentieuze wijze spreken over ‘bevrijding’?
Waarom zich verontrusten? Omdat zij boven op ons zaten en de Russen pas aan de
Elbe? Foei, wat een onintellectueel, on-ruim, onhoog en onverdraagzaam argument!
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Koestler - dit is blijkbaar niet tot Vestdijk doorgedrongen - is verontrust door de
bijnieren van de Sowjet-Unie, omdat zij zo heel ver overlopen. Hij schrijf een pamflet,
een strijdschrift tegen de Sowjet-Unie, omdat hij een politicus is, en geen Nederlandse
intellectueel. Koestler heeft het helemaal mis, roept Vestdijk triomfantelijk uit. Hij
zegt, dat er geen synthese is tussen de yogi en de commissaris. Maar die is er wel.
Hij heeft dat niet gezien door zijn onvoldoende kennis van de verschillende
verschijningsvormen der yoga. In de z.g. ‘Karma-yoga’, de yoga van de daad, vindt
men n.l. sinds enige duizenden jaren neergelegd, wat Koestler voor de geest heeft
gezweefd.... Waaruit kan blijken, dat een schrijver, die niet geheel op de hoogte is
van zijn onderwerp, niet alleen zijn lezers tekort doet. maar c.q. ook zich zelf.
Het schijnt Vestdijk te ontgaan, dat het Koestler niet zozeer te doen is om een
historisch overzicht, als wel om een politieke strijd en een practische mogelijkheid.
Wat Vestdijk in zijn nasla-boekje over de ‘karma-yoga’ gevonden heeft, houdt heel
weinig mogelijkheden in voor de politieke problemen van vandaag. Met zijn
slotopmerking heeft hij ons niet alleen bewezen, dat hij niet ‘onthutst’ is door
‘chemismen’, niet ‘tendentieus verontrust’, zoals Koestler, maar ook, dat er een
synthese mogelijk is tussen de bekrompen Nederlander en de ruimdenkende
intellectueel: onze Grote Synthese, ons Nationale Pronkbeest, de Karma-Nederlander;
of, kortweg: de Frik.
Vestdijk stelt het probleem verkeerd. De vraag is niet, of de situatie in Sowjet-Rusland
verklaarbaar is, noch welke verontschuldigingen er voor Ruslands houding zijn aan
te voeren. ‘Verklaarbaar’, d.w.z. vertaalbaar in de gangbare psychologische
terminologie, is alles: wij kennen geen mysteries meer, zodra wij kunnen zeggen,
dat er ‘bekende wetten’ aan het werk zijn geweest. Maar dat is een primitief spel.
De vraag is: wordt de aantasting van de vrijheid en de individuele rechten, die met
de Russische revolutie gepaard ging, door de resultaten van die revolutie
gerechtvaardigd? Dat is de reden, waarom Koestler gaat onderzoeken, wat er van
het socialisme terecht gekomen is. Hij gaat niet van het yogi standpunt uit, dat het
geweld verwerpt, maar hij vraagt, of het geweld ergens toe heeft gediend. Men kan
natuurlijk zeggen: terreur en slachtingen, willekeur en leugenpropaganda
rechtvaardigen geen enkel resultaat. Men kan ook zeggen, dat het doel soms sommige
middelen heiligt en dat een lotsverbetering voor de grote meerderheid der mensen
een hoge prijs waard is. Wat mij betreft, ik sta op dit laatste standpunt. Ik kan niet
huiveren met alle brave humanisten. en democraten, als niet alles volgens de regels
van orde en recht verloopt. Een nieuwe hoop voor de velen, die tot ellende veroordeeld
zijn, een nieuwe stap naar de vrijheid voor een klasse, die door de nood niet aan die
vrijheid toekomt - daarvoor wijkt gemakkelijk, behalve het bezitsrecht van de
bourgeoisie, de sentimentele verknochtheid van een handjevol intellectuelen aan hun
‘vrijheid’, de morele verontwaardiging van juristen en formalisten over de
‘revolutionnaire methodes’, die korte metten maken met hun constitutioneel
geprepareerde teksten en de heiligheid van de helft plus één. Revolutie's kúnnen
noodzakelijk zijn en alle smerigheid, die ermee gepaard gaat, kán worden aanvaard,
maar niet alleen terwille van een aflossing van de wacht, niet alleen terwille van een
regiem, waarin de massa wel van meester verandert, maar niet van lot. De politieke
politie - desnoods! Maar niet om Taylor te vervangen door Stakhanov en de
oliemagnaten door de Sowjet-milionnairs. Staande te houden, dat kwade middelen
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een kwaad doel heiligen, daar is een zonderlinge redenering voor nodig. De
wereldrevolutie? Och kom! In Duitsland Hitler in het zadel helpen, in Spanje Franco
en in Frankrijk De Gaulle, ter wille van de wereldrevolutie? Welk een naïeviteit moet
men hebben, om daarin te blijven geloven! Welk een kind in de boosheid moet men
zijn....
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De kwade gevolgen van de Hitleriaanse episode zijn niet alleen wat men in de bezette
landen van Europa verleerd heeft aan zuiver oordeel en luciditeit, maar ook wat men
in de politiek van geweldpleging en afdreiging van de nazi's heeft opgestoken. In
Nederland is men door de bezetting moe en murw gemaakt en nog steeds niet in staat
zich werkelijk te bevrijden van een jarenlange vergiftiging met leugens en omgemunte
waarden. (Hoe is het anders denkbaar, bijvoorbeeld, dat de politie in Nederland
feestvierende studenten dood schiet, of dat een burgemeester ‘Jan Pieterszoon Coen’
van Slauerhoff verbiedt en dat men dan alleen maar braafjes protesteert?) Nog steeds
heerst in ons land de bezettingspsychose, die in 1940 de mensen deed zeggen: De
moffen zijn zo gek nog niet, en die nu al hetzelfde gerucht verspreidt over de Russen,
die alleen Oost- en Midden-Europa nog maar te pakken hebben. Zij zijn er dichtbij
genoeg voor - geografisch en misschien wel historisch. Wanneer komt het moment,
dat we de vlaggen uitsteken en de rode tanks met bloemen versieren?
Wat de Russen zelf van de nazi's geleerd hebben, is overigens niet weinig en men
moet vooral niet denken, dat de revoluties in 1948 nog zo gaan als in 1917. In October
1917 bezette een gewapende en actieve minderheid een aantal sleutelposities: publieke
gebouwen, postkantoren, stations. In 1948 wordt het staatsapparaat en ook het
intellectuele apparaat van een land tevoren bezet met communisten, ‘communisants’,
‘fellow-travellers’ e.d. In Frankrijk is het verschijnsel zoveel verder gevorderd dan
in Nederland, dat het daar ook beter bestudeerd kan worden. Een zekere massa wordt
door de misère van de na-oorlogse inflatie omgeploegd, maar ook de intelllectuelen,
die door de bezettingspsychose hun instinct kwijt zijn, worden een gemakkelijke
prooi. Behalve de gelovigen, de jezuïeten, de geïntimideerden en de eerste
collaborateurs (de uitgeverij, bij wie dit blad aanvankelijk verschijnen zou, heeft er
van afgezien omdat De Kadt er aan meewerkte en omdat zij na haar strijd tegen de
Duitsers zich de verantwoordelijkheid voor zijn felheid tegen de communisten
werkelijk niet veroorloven kon....) worden er sleutelposities bezet in de geesten van
de eerlijke Objectieven, die niet met de communisten sympathiseren, maar die hen
gedeeltelijk ‘historisch’ bezien, gedeeltelijk ‘met een ander oog’, maar steeds
welwillend.... Zij scharen zich om crypto-communistische bladen als ‘De Vrije
Katheder’ en ‘De Groene Amsterdammer’, die sympathieke kanten hebben, omdat
zij in dit stadium nog de vrijheid verdedigen en alles wat de intellectuelen dierbaar
is. Deze intellectuelen zijn belangrijke sleutelposities in de revoluties (die niet sociaal
zijn, maar machtsrevoluties) van vandaag. Zij hebben de eerzucht om niet mee te
doen aan het anti-communisme van de burgerij, die haar kapitaal bedreigd ziet. Zij
zijn geen karakterloze collaborateurs en juist daarom zijn zij voor de communisten
zulk belangrijk jachtterrein. Zij maken zich boos op Koestler en De Kadt, die beter
weten, wat voor vlees zij in de kuip hebben. Zij zijn de stations en de postkantoren
van vandaag en zij hebben al bijna gecapituleerd....
Ook de lieden, die in Athene de communisten executeren, zijn geen heiligen. Het
volk, dat met zijn 10% negers niet beter weet om te springen dan de Amerikanen
doen, heeft rapailletrekken, die het ongeschikt maken om als leider in de wereld op
te treden. Accoord, maar wij behoeven ons toch niet in afkeer van de een te verkopen
aan de ander, zolang het grote mes van de oorlog niet gevallen is, dat de koek nu
eenmaal in tweeën snijdt? Waarom deze voorbarige simplificatie? Vestdijk heeft
gelijk: men moet critisch en waakzaam blijven zolang dat mogelijk is. Ik zou er aan
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toe willen voegen: men moet bezield blijven door een diep en onverzoenlijk
wantrouwen jegens het gehele sinistere bedrijf, dat politiek heet. Maar dat wil niet
zeggen, dat men geen
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partij zou moeten kiezen. Ik geloof, dat men altijd partij moet kiezen. Vóór de
‘underdog’ en tegen het opsluiten en verbieden.
Tegen het systeem van de koningin in ‘Alice in Wonderland’: The Queen had only
one way of settling all difficulties, great or small. ‘Off with his head!’ she said,
without looking around. Een objectiviteit echter, die zich toelegt op het
verontschuldigen van dit soort koninginnen, van de ‘commissarissen’ om Koestler's
term te gebruiken, is op zichzelf de caricatuur van de intellectuele rechtschapenheid,
waarvoor zij zich uitgeeft. Een objectiviteit, die de onvermijdelijkheid van het
commissarisschap wil uitspelen tegen iemand, die zijn probleem juist in termen van
‘yogi’ en ‘commissaris’ stelt, is gevaarlijker dan welk subjectief partijgangerschap
dan ook. Indien men zich aan de grote waarheid vergaapt, dat de historie andere
wegen volgt dan de ideologen, kan men beter niet over politiek schrijven en de
aansporingen die in de mode zijn, om toch vooral mee te doen met de politiek van
de dag, beter in de wind te slaan.
Het gevaarlijke van Vestdijks standpunt is gelegen in het gezag, dat hij terecht geniet.
Hij is de veelzijdigste en belangrijkste schrijver, die wij op het ogenblik hebben. Zijn
oeuvre heeft een omvang, waardoor men het nauwelijks meer kan overzien en een
bepaling van de waarde er van is niet eens meer gemakkelijk te ondernemen. Maar
men kan geen stap doen in de Nederlandse literatuur zonder hem te ontmoeten en
gewoonlijk niet, zonder verheugd te zijn, dat hij er is. Iemand, die zoveel onderneemt,
die leeft in de eeuwige angst, veronderstel ik, van te laat te komen, kan wel eens wat
voorbarig zijn. Wat Vestdijk zelf betreft, maak ik mij geen ogenblik ongerust, dat
hij zijn stelling niet zal herzien, al is het dan misschien werkelijk ‘te laat’.... In een
lezing over ‘Kunstenaar en oorlogspsychologie’ (een nogal yogi-achtige lezing
overigens) heeft hij in 1937 gezegd, dat men de scheppende kunstenaar (lees: Vestdijk)
zou kunnen definiëren als het wezen, dat de oorlog niet begrijpt. Men zou er aan toe
kunnen voegen, dat hij het wezen is, dat de politiek niet begrijpt, die immers een
voortzetting van de oorlog is, met andere middelen. Voor Vestdijk zelf zou men dit
in zoverre moeten corrigeren, dat hij de politiek achteraf met het geheugen wel
begrijpt. Maar de wordende politiek, waarin iemand als Koestler zich zo goed thuis
voelt, is voor hem een vreemd element. Als ik zijn theorie lees over die ‘zeer grote
hersens’ en die ‘bijnieren’, die hele Vestdijkiaanse idiosyncrasie van de ‘hogere’ en
‘lagere’ organen, dan kan ik niet aan de indruk ontkomen, dat hij op de hele zaak
geen vat heeft, dat de glazen wand van het heden hem scheidt van verschijnselen,
die hij wel ziet, maar met ‘een ander oog’ dan de dingen van het verleden, die hij
bovendien grijpen kan.
De aansporingen, die in de mode zijn, om mee te doen met de politiek van de dag....
Waarom eigenlijk zou men zich laten afbrengen van de bezigheden, waarin men zich
heeft gespecialiseerd? Men weet toch, dat deze aansporingen afkomstig zijn van
lieden, die zoiets als een enorme partij ganzenbord onder handen hebben en die
geïrriteerd zijn door de gedachte, dat anderen intussen naar de zee zitten te staren of
hun meisje kussen. Voor de staarders en kussers kan toch de overweging, dat de
partij ganzenbord zo geweldig groot is, dat het niet om steentjes en fiches, maar om
mensen en volken gaat, geen geldig argument zijn. Het is een kwantitatief argument,
dat hen niet behoeft te imponeren. Kan het besef, dat zij, de afzijdigen, zelf mede de
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inzet vormen van dit spel, dan wèl een argument zijn? Men kent de redenering, dat
wij ons met de politiek bemoeien moeten, omdat zij zich anders met ons bemoeit.
‘Maar wat gaat het mij aan, wie of wat zich met mij bemoeit?’ kan de afzijdige
vragen. ‘Ben ik zonder mijn voorkennis en instemming de inzet in een partij ganzen-
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bord? - dat is al erg genoeg. Moet ik mij nu ook nog actief gaan bekommeren om de
gevolgen van een oorzaak, die ik niet gewild heb? Goed, ik kan in de gevangenis of
in de put terechtkomen. (Maar met enig geluk in de herberg....) Op menige hoek loert
op mij de Dood met zijn zeis. Moet ik mij nu ook nog door de gedachte daaraan laten
storen in het staren of kussen, dat ik verkozen heb, wetende, dat de gebeurtenis zelf
mij al zo hevig storen zal? Als ik dit gevaar door mijn bekommering kon afwenden,
zou het misschien verstandig zijn, dat ik mij er mee bezig hield. Maar ik ben - zegt
gij - inzet in een spel, waarbij deze dingen nu eenmaal horen. Het is altijd zo geweest
met de wereld. Ik zal het dus wel merken, als ik plotseling in de put zit of in de
gevangenis en als de Dood mij grijpt, wel, dan heb ik tenminste tot het laatst gedaan,
wat ik wilde: gestaard of gekust....’
Een beter argument om zich met de politiek te bemoeien dan de
‘anders-bemoeit-zij-zich-toch-raet-mij’-overweging is te ontlenen aan een redenering
in de trant van de ‘seven ages of man’. Er komt voor de meesten nu eenmaal een
tijd, dat zij niet genoeg meer hebben aan staren en kussen. Nadat zij dichter gaat zich
interesseren voor bouwsels, waarin men wonen kan en voor het huis, gaat zich
interesseren voor bouwsels, waarin men wonen an ken voor het huis, waarin de
diersoort, waartoe men behoort, wonen kan. Daarmee is men, voor men het weet, in
de politiek. Er is geen verplichting om daarover te gaan denken, maar men komt er
toe, zoals de katten bronstig worden in Maart. Het is een ontwikkeling ‘jenseits von
Gut und Böse’.
Hoe men de literatuur kan opdragen zich met de politiek te bemoeien, is mij even
onbegrijpelijk als hoe men haar kan verbieden, om dat te doen. Er zal altijd een lyriek
zijn, die staart en kust en er zullen altijd schrijvers zijn, die de maatschappelijke
dingen in hun aandacht betrekken. Het voorschrift van de ‘litérature engagée’ is even
dwaas als de wet van het ‘l'art pour l'art’. Het enige, dat men daarbij nog kan
opmerken, is, dat het van belang is, om tijdens het politieke stadium het lyrische
aspect niet geheel te verliezen. Het is goed om de ganzenbordkant van onze
bezigheden niet te gaan ontkennen, als de politieke bronst ons gegrepen heeft. Een
Maartse kater, die de inzichten van zijn winterse sereniteit niet verloochent, heeft
altijd een aardiger kijk op de dingen dan zijn soortgenoot, die alleen maar jammert
in de voorjaarsnacht.
Het bereiken van een dubbel gezichtspunt is het begin der wijsheid in de politiek.
Zij, die ons verzekeren, dat het allemaal oplichterij is, die het extreme
ganzenbordstandpunt innemen, al dan niet met cynische bij-formules, zijn even
kortzichtig als de politici zelf, die denken, dat zij de mensheid dienen. De mensheid
wordt nu eenmaal in dit spel gemaakt en gebroken. Maar zodra men inziet, dat het
probleem zich niet alternatief, maar gelijktijdig in verschillende terminologieën laat
denken, loopt men het gevaar zich te gaan verwisselen met de Ruimen en de
Objectieven, die de historie andere wegen zien volgen dan de ideologen. Om zich
hier niet te vergissen - dat wordt tenslotte een kwestie van instinct. Om het dubbel
gezichtspunt in te nemen en toch niet ‘objectief’ te worden, om een maximum van
ganzenbordcynisme toe te laten en toch de strijd tegen de gevangenis, de put en de
Dood te voeren, dat is een geestelijke oefening, die men iedere ‘karma-yogi’ zou
willen aanbevelen.
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Open intelligentie
Wie zich via D.A.M. Binnendijk heeft laten voorlichten over de dichteres M. Vasalis
en haar bundel ‘De Vogel Phoenix’ (zie N.R.C. van 29-11-'47) zal misschien verheugd
zijn met de wetenschap dat hier ‘meer een dichteres dan een kunstenares’ met een
‘zich buiten alle cultuur om manifesterende verbeeldingsdrang’ heeft geuit in ‘zich
in een zelf gevonden vorm verwezenlijkende, stamelingen, welke de huivering van
het wonder, narillende in de taal, weten vast te houden’.
Voordat de, ongetwijfeld goedmoedige, lezer aan de narillerij toekomt, krijgt hij
bovendien van de zo machtig geleerde criticus nog het volgende staaltje diepzinnige
psychologie gedoceerd: ‘In hun door de taalaccenten bepaalde vorm zijn deze verzen,
buiten alle formalismen om geschreven, even zovele tekenen van een primitieve
ontvankelijkheid. De niet door intelligentie aangetaste, doch wel gesteunde en
bepaalde houding van de dichteres tegenover de natuur en de verschijnselen uit de
mensenwereld draagt de kenmerken ener ongeschonden primitiviteit. Zowel de
verwondering als de angst, die de natuur in de menselijke ziel teweeg brengt, behoort
tot de gewaarwordingssfeer van het primitieve leven.’
Afgezien van het feit, dat ik er naar snak eens een Binnendijkse echte kunstenares
tegen het lijf te lopen, dat ‘De Vogel Phoenix’ me heeft getroffen als poëzie vol, op
een zeer eigen wijze verwerkte, cultuur (dus zonder gezwollen geleerdheid of
épaterend jargon) en dat ik ter karakteristiek van deze trefzekere poëzie wel in de
laatste plaats over stamelingen zou spreken, lijkt me een enkele opmerking niet
overbodig over het zoveelste, helaas niet buiten alle cultuur om zich manifesterende,
misverstand met betrekking tot de ‘primitieve ontvankelijkheid’.
Het mag dan in een bepaalde periode een gangbare voorstelling zijn geweest om
het primitieve leven met verwondering en angst te associëren, het is toch
langzamerhand duidelijk geworden dat de primitiviteit op zichzelf één complex van
beveiligingen en geprojecteerde zekerheden is, waar hoogstens de onzekerheid tegelijk
komt binnensluipen met de nieuwsgierige en zich intelligent achtende buitenstaander.
Bovendien miskent een dergelijke opvatting van het primitieve de benaderende
intelligentie waarmee de moderne wetenschap en ook de moderne kunst zich op
dingen en verschijnselen hebben gericht, een intelligentie, die letterlijk ‘ontdekkend’
te werk gaat en het oog vrij maakt van veel wat een rubricerende, klassificerende en
‘verdingelijkende’ bezigheid van de geest als onnut steigerwerk in de loop der eeuwen
opbouwde. Ik meen zelfs, dat wezenlijke intelligentie altijd verwondering is en des
te stimulerender naarmate deze verwondering als bron een even wezenlijke angst
heeft, die net zo ‘primitief is als schrik, pijn of elke andere menselijke sensatie
‘primitief’ is.
Deze open intelligentie, die in stille voorarbeid reeds de nodige afbraak heeft
verricht, acht ik een typerend element van Vasalis' poëzie, al wordt daar wel degelijk
beseft: ‘Hoe sterk de werkelijkheid, hoe zwak mijn instrument, dat alles duidt en
zoekt t' omvatten’. In hoeverre deze intelligentie al dan niet ‘afzonderlijk aanwezig,
maar verondersteld’ is of de houding der dichteres al dan niet ‘steunt en bepaalt’ lijkt
me alleen van belang voor de Binnendijkse rhetoriek.
Hinderlijk is in elk geval, dat de gepreoccupeerde en door een steriel soort
intelligentie aangetaste visie van Binnendijk - nog wel in dit ‘zich in een zelf gevonden
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deze opmerkelijk zuivere poëzie.
J.H.W. VEENSTRA
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Elementair
In het Januari-nummer van ‘Podium’ vergelijkt D. Opsomer mij met een zekere
Criellaert uit ‘De Vuuraanbidders’ van Vestdijk. Criellaert en ik geven ons beiden
uit voor ongelovigen, maar dat zijn wij niet, zegt Opsomer. Vestdijk en Opsomer
doorzien precies hoe dat zit, maar Criellaert en ik tasten in het duister rond: wij
hebben geen inzicht in het ‘geestelijk louteringsproces’ dat wij ondergaan. Ik kan
voor Criellaert moeilijk spreken, maar wat mij betreft heeft Opsomer volkomen
gelijk. Hij zegt op grond van mijn inleiding tot de tweede druk van Carry van
Bruggens ‘Prometheus’, dat ik hem niet kan wijsmaken, dat ik zonder geloof, hoop
en liefde zou zijn. Dat hoor ik met genoegen. Want ik zou het niemand willen
wijsmaken. Ik ben inderdaad, net zo als Criellaert en Opsomer en vele andere dames
en heren, voorzien van veel geloof, hoop en liefde. Voor mij ligt daar geen probleem.
Het probleem doemt pas op als men zou vragen: geloof waarin, hoop waarop, liefde
waarvoor? Opsomer komt dan m.i. ietwat voorbarig - of misschien erg laat in de dag
- met het woord ‘God’ aandragen. Vestdijk krijgt zelfs lof toegezwaaid, omdat hij
dat woord in zijn jongste publicaties weer duidelijk heeft uitgesproken. Daar zou ik
werkelijk niet op gekomen zijn: ik had niet de indruk, dat men het woord in Holland
lang heeft moeten missen. Maar daaruit blijkt alweer hoezeer Opsomer de spijker
op de kop slaat, als hij zegt, dat ik geen inzicht heb ik wat er gaande is. Als ik
werkelijk meende, wat ik schreef, zegt Opsomer (quod non, zegt Opsomer), dan zou
ik allang zelfmoord hebben gepleegd, voordat ik het zou hebben opgeschreven (quod
non, zeg ik) ....zo hermetisch tracht hij iedere mogelijkheid voor een andere, betere
uitkomst dan de zijne is, de pas af te snijden, dat hij daarmee het gevoel, dat zich nu
eenmaal een God wenst, geweld aandoet, zegt Opsomer. De voor de hand liggende
wedervraag zou zijn, hoe Opsomer weet, dat de realiteit rekening houdt met zijn
wensende gevoelens. Als ik dat wist, zoals hij, ach, hoe dichtbevolkt zou dan de
wereld zijn met al de wezens, die mijn gevoel zich wenst; van hoeveel goden (al zou
de god van Opsomer daar niet in de eerste plaats bij hoeven te zijn), van hoeveel
nymfen en feeën, die op haar beurt ook weer nieuwe wensen vervullen zouden, zou
het wemelen.... Sinterklaas zou zelfs van de partij zijn, moet ik zuchtend bekennen.
....in feite is iemand, die een houding zonder enig geloof aanneemt, volslagen
krankzinnig, zegt Opsomer. Alweer moet ik hem bijvallen. Vanuit een bepaald
gezichtspunt (dat van Opsomer) is men krankzinnig of men had behoren zelfmoord
te plegen, als men zijn gevoel, dat zich nu eenmaal iets wenst, geweld aandoet. Maar
er is een ander gezichtspunt. Eerst nadat men zijn gevoel heeft leren beheersen, eerst
na de gemankeerde zelfmoord en de ontlopen krankzinnigheid, is men toe aan de
discipline, waarin het denken geoorloofd is, is men aan het denken toe. Daarvóór is
men nog in de droomwereld van de theologie. Mèt deze discipline vindt men
misschien nog een bestemming, waarvan de Opsomers niet hebben gedroomd.
Natuurlijk ‘met hoop, geloof en liefde’; met het gevoel, dat zich dan niet meer van
denken onderscheidt en met de hartstocht, waarmee men geen realiteiten ontdekt,
maar maakt.
H.A. GOMPERTS
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De paraphraseur
In het tijdschrift ‘Podium’ schrijft Paul Rodenko essays met een virtuositeit, die
zekere verwachtingen wekt. Zijn technisch vermogen is rijp, lang vóórdat er een
adaequate inhoud is, die daarmee tot uitdrukking moet worden gebracht. Hij kan het
zo verbazend goed zeggen, maar het heeft helemaal niets om het
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lijf. Daarom heb ik nog wel hoop, dat het bij Rodenko nog wel eens iets om het lijf
zal krijgen. Dit ongeremd étaleren van virtuositeit is ten slotte een normale groeifout
van ieder talent. De barokke overdaad van beelden en zijn algemene onhelderheid
zullen misschien ook wel verdwijnen, als hij enige substantie krijgt.
Ik zou hem dan ook met meer sympathie begroeten - als talenten van zijn soort
ontluiken, kan men nauwelijks voldoende zorg besteden aan besproeiing met
welwillendheid: zij zijn zo teer.... - als hij niet Menno ter Braak was gaan aanvallen
op een ontoelaatbare manier.
Volgens Rodenko berust Ter Braaks problematiek van Waardigheid en Macht au
fond op kwade trouw; de onderscheiding Dichter - Burger heeft hij alleen maar in
het leven geroepen om zich op een gemakkelijke manier van allerlei onaangename
verantwoordelijkheden af te maken.
Ik geloof, dat Rodenko's idee over de kwade trouw au fond op Sartre berust en
wat die gemakkelijke manier betreft: de man, die, tegen zijn aard en voorkeur in, een
politieke strijd te gaan voeren, omdat hij vond, dat het moest, die zich daardoor in
een positie gebracht heeft, die hem naar zijn persoonlijke overtuiging geen uitweg
meer liet; die zover is gegaan, als geen van ons: die man maakt zich van
verantwoordelijkheden af, zegt Rodenko, op een gemakkelijke manier. Door het
begrippenpaar burger-dichter in de wereld te brengen. Ik heb hier geen kwalificatie
voor. Laten wij euphemistisch zeggen, dat het heel dom is.
Fokke Sierksma heeft het wonderlijke betoog van Rodenko ‘Verzoening met de
Soldaat’ in een volgend nummer van ‘Podium’ afdoende weerlegd; en op een wijze
Ter Braak verdedigd, die, lijkt mij, Ter Braak's eigen instemming zou hebben gehad.
Het is dus niet nodig om uitvoerig in te gaan op Rodenko's liefdesverklaring aan
de soldaat. Alleen nog deze notities:
Zijn conclusie is, dat wij het archimedische punt moeten vinden, van waaruit wij
een herwaardering kunnen aanpakken. Daarvoor moeten wij zegt hij, de organische
eenheid van Soldaat en Burger (van Burger en Dichter als men wil) ....erkennen.
Maar over die beide begrippen (burger en dichter) zegt hij tevoren: dat de beide
praemissen, waarvan Ter Braak uitgaat, incompatibel zijn, en wanneer men ze toch
met geweld wil samenkoppelen, kan dat alleen maar op een catastrofe uitlopen.
De conclusie van Rodenko is dus, dat hij precies wil doen, wat hij Ter Braak
verwijt. Hoe komt hij aan de nonsens, om twee polaire begrippen ‘incompatibel’ te
noemen en aan de dubbele nonsens om deze oncompatibele begrippen dan een
organische eenheid te laten vormen?
Men moet niet de onderscheiding Burger-Dichter gebruiken, zegt Rodenko (die
Ter Braak na zijn ‘Carnaval der Burgers’ al losliet, dus in 1929!), maar Soldaat-Burger
(m.a.w. Ter Braaks latere onderscheiding Bruut-Schoolmeester uit ‘De Nieuwe
Elite’). En die catastrofe, die zo slecht in Rodenko's betoog past, is wellicht te
herkennen in een zin, die ik schreef in ‘Catastrofe der Scholastiek’: Waar scholastiek
en historisme samenwonen, zoals in Ter Braaks nieuwe elite, is geen compromis te
verwachten, maar slechts een catastrofe.
Rodenko is een beoefenaar van het in het lager en middelbaar onderwijs bekende
genre ‘in je eigen woorden navertellen’.
Zijn geklets over burgers en dichters kan men beter niet lezen. Het zijn geen
gewone domheden en geen gewone spitsvondigheden, maar spitsdomheden. Ter
Braak heeft dat alles zoveel aardiger gedaan in zijn ‘Carnaval der Burgers’.... Het is
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standpunt tegen hem uit te spelen. Iemand zegt: Ik ben geneigd te
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denken: a. maar daartegen is natuurlijk: b. Dan komt Rodenko als een duveltje uit
een doosje tevoorschijn en roept: Halt! Mijnheer. U zegt a! Maar U vergeet b! En ik
ben juist voor b. Of hij zal misschien zeggen: Ik heb mijzelf als b gekozen, omdat
hij een beetje sartriaans spreekt. Maar ga toch weg duvel! Terug in je doos, totdat je
zelf iets verzonnen hebt. Alles, wat je tegen Ter Braak uitspeelt, heeft hij al in zijn
eigen essays verdisconteerd. Je hebt het allemaal gegapt, wat je met zoveel
belangrijkdoenerij opdist. Vermengd met slecht verteerde existentialistische oude
koek. In zijn repliek op Sierksma's bestrijding gaat hij voort op deze slechte weg.
Hier wordt Ter Braak bestreden als de paus van het terbraakianisme en onderscheiden
van de mens Ter Braak, wiens vriend Rodenko zich noemt. Neen, Rodenko. Hij was
van dit soort vrienden niet gediend.
H.A. GOMPERTS
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Besprekingen
Sovjetrusland zonder ideologie
Edward Hallett Carr, The Soviet Impact on the Western World, Londen,
1946. Ned. vert.: De Invloed van de Sovjet op het Westen, Amsterdam, de
Bezige Bij. 1947.
Als een gezaghebbend schrijver op het gebied van internationale zaken heeft E.H.
Carr naam gemaakt door de rigoureuse en verfrissende wijze, waarop hij de politiek
uit formalistische en phraseologische doeken heeft gedaan. Hij is ook een autoriteit
inzake Rusland en zijn Soviet Impact, zijn laatste en meest suggestieve geschrift
heeft ook de meeste controversie uitgelokt. Om begrijpelijke redenen: deze
academische beschouwingen hangen samen met het essentiële probleem der huidige
politiek, de Amerikaans-Russische tegenstellingen en dus met de vraag van oorlog
of vrede. De Russische Revolutie, zegt Carr, is een keerpunt in de geschiedenis en
sinds Stalingrad heeft de eeuwenlange Europese invloed op Rusland plaats gemaakt
voor de Drang nach Westen. Het spreekt vanzelf, dat iemand als Carr de
machtspolitieke factor hiervan niet over het hoofd ziet, maar hij is de - overigens
niet geheel onaanvechtbare - mening toegedaan, dat niets in de Russische traditie
wijst op een militaire politiek buiten de oosterse zone en de Sovjetinvloed ziet hij
dan ook voornamelijk als een vredelievende penetratie van ideeën.
Het is ten enenmale onjuist, meent de schrijver, de Sovjet-democratie voornamelijk
als een Russisch verschijnsel en de bolsjewistische invloed als een vreemde oosterse
ideologie te zien. Dit verklaart waarom de sovjetrussische ideeën op vruchtbare
bodem vielen, mede natuurlijk vanwege de crisis in het Westen, het einde van een
tijdperk van de westerse cultuur, gekenmerkt door het individualisme. De soviet
impact op de westerse wereld wordt door Carr successievelijk aangetoond in verband
met de politieke democratie, het buitenlandse handelsmonopolie en de betekenis van
de economie voor de buitenlandse politiek, de planhuishouding, het karakter der
vakverenigingen en de propaganda als instrument van buitenlandse politiek. Ook
wanneer men zou kunnen aantonen, dat het hier veelal verschijnselen betreft, waarbij
van directe beïnvloeding van het Russische voorbeeld nauwelijks sprake is, dan is
het toch niet te ontkennen, dat er in de huidige westerse samenleving allerlei totalitaire
tendenzen aanwijsbaar zijn, waarvan de analogie met Russische toestanden in het
oog valt.
Degenen, die naïef en zelfverzekerd er op wijzen, dat het gebruik van het woord
democratie in verband met Russische aangelegenheden slechts een huichelachtig
gegoochel met woorden is, doen goed het eerste hoofdstuk van dit geschrift te lezen

Libertinage. Jaargang 1

om wat helderder te denken. Ze zullen begrijpen, dat er geen Sprake is van één
democratie (uit de aard der zaak de onze), maar dat het woord democratie historisch
vele inhouden heeft gehad en dat men er alle
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mogelijke inhouden aan kan geven en dat buitendien het tegenwoordige in de mode
zijnde Russische geloof in de democratie ook op westerse dogma's kan stoelen.
Overigens: in de tijd dat Churchill, Roosevelt en Stalin lustig gezamenlijk met
democratische leuzen schermden, had niemand hiertegen bezwaar, ofschoon men
toch ook toentertijd niet mocht aannemen, dat Stalin tot de Churchilliaanse opvatting
der democratie was bekeerd, of omgekeerd.
Voor het Russische spraakgebruik is het gebruik van het woord democratie in
verband met een kapitalistische klasseregering evenzeer humbug als het bestempelen
van de Sovjet-dictatuur met democratie in de gangbare westerse interpretatie. Waarom
zouden de Russen niet van democratie spreken wanneer dat in hun politieke kraam
te pas komt? Aan de hand van wat Carr de Russische challenge noemt, somt hij de
tekortkomingen van de westerse democratie op: het formele en uitsluitend politieke
karakter er van zonder sociale inhoud; het niet rekening houden met het klassekarakter
van de staat, enzovoort. Tegen deze critiek kan men weinig bezwaar hebben, maar
voor een juist perspectief van de verhouding van Oost en West zou het toch gewenst
zijn indien de schrijver ook de Russische democratie wat critischer had bezien. Maar
over de Russische practijk schrijft de realist Carr niet. Het is trouwens nooit duidelijk
of Carr over de theorie of de practijk spreekt, noch of het gaat over de invloed van
de anti-staatsgezinde, internationalistische revolutie van 1917, of over die van de
nationalistische totalitaire Stalin-dictatuur van 1947: het wordt alles onhistorisch,
ongenuanceerd en globaal onder soviet impact saamgevat. Ofschoon het nergens
uitdrukkelijk wordt gezegd, is de implicatie van zijn gehele betoog, dat de democratie,
en wel in de Russische interpretatie, d.w.z. de democratie gebaseerd op de Franse
revolutionnaire traditie, in en na 1848 door de bourgeoisie verraden en vervalst, in
Rusland zou bestaan. Wanneer Stalin geciteerd wordt, dat de democratie in de
kapitalistische landen er een is voor de bezittende klasse en in Rusland voor het
arbeidende volk, d.w.z. democratie voor allen, dan zoekt men tevergeefs bij Carr of
dit nu naar zijn oordeel een soort Stalinistische bijdrage is tot de geschiedenis van
het begrip van de democratie of een formulering van heersende toestanden in de
Sovjet-Unie. Zijn afkeer om de feitelijke ontwikkeling aan theoretische doelstellingen
te toetsen leidt er toe, dat hij zelfs met duidelijk aanwijsbare invloeden van de theorie
geen rekening houdt. Sprekend over het ontstaan van ds Sovjetrussische
planhuishouding, waarvan hij een kort en voortreffelijk overzicht geeft, zegt hij, dat
er weinig bewijs is dat de bolsjewistische leiders de implicaties van de
planhuishouding in Duitsland tijdens de eerste wereldoorlog hebben begrepen. Het
tegendeel is echter waar. De leider van de Russische volkshuishouding in de eerste
jaren der revolutie en een der scheppers van het buitenlandse monopolie van de
handel, Larin, had tijdens de oorlog te Stockholm deze oorlogs-economie zorgvuldig
bestudeerd en hierin de eerste practische poging gezien om een socialistische
economie op te bouwen. Ook Lenin heeft in zijn geschriften in de maanden voor de
bolsjewistische staatsgreep uitdrukkelijk op deze monopolistische staatskapitalistische
oorlogseconomie gewezen en in dit verband het socialisme gedefinieerd als een
staatskapitalistisch monopolie aangewend tot nut van het gehele volk. Dese vergissing
van Carr is symptomatisch. Het ontstaan van de planning in Rusland, die hij overigens
als het meest geprononceerde voorbeeld van de sovjet impact beschouwt, verklaart
hij n.l. uit twee factoren: de eisen van de burgeroorlog (en buitenlandse interventie)
en de economische inefficiency van de plaatselijke fabrieksraden of Sovjets. Een
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beslissende rol speelde echter ook het niet te verwaarlozen feit, dat de bolsjewiki
orthodoxe marxisten waren en derhalve de opvatting huldigden, dat de essentiële
stap op weg naar het socialisme de centralisatie der productiemiddelen was in handen

Libertinage. Jaargang 1

73
van de Staat. Voor een constructieve rol van de Sovjets, de in het revolutionnaire
proces ontstane administratieve en economische organen van de arbeiders en boeren
zelf, was geen plaats en ze moesten met terroristische middelen worden vernietigd.
Niet uitsluitend vanwege de twee door Carr genoemde factoren, maar ook omdat
men te doen had met een Jacobijns-bolsjewistische partij met een staatscommunistisch
program.
Gelijk andere apostelen van het realisme is Carr door zijn afkeer van politieke
cant zozeer door de feiten geobsedeerd, dat hij er toe neigt voorlopige
machtsverhoudingen steeds in beginsel te aanvaarden. Schrijvers als Burnham en
Carr zijn bij Marx in de leer gegaan, die op grond van zijn analyse van het
kapitalistische productieproces een dialectische wetmatigheid meende ontdekt te
hebben, waarvan de quintessens eens door Kautsky aldus werd geformuleerd: ‘dat
de ontwikkeling van de moderne industrie met noodzakelijkheid naar het socialisme
leidt’. Bij Marx was er dan nog altijd de teleologische socialistische utopie, die aan
de blinde wetmatigheid zin verleende, maar de moderne realisten hebben uit de aard
der zaak hiermee afgedaan.
Kenmerkend voor deze realistische beschouwingswijze is Carr's opmerking, dat
de vraag Who will plan the planners slechts een smart debating point is, terwijl in
werkelijkheid deze vraag de principiële discussie aan de orde stelt, hoe de
planhuishouding er uit zal zien en impliceert dat planning in laatste instantie een
politiek probleem is. We zijn het eens met Carr, dat de ontwikkeling naar de
planhuishouding onvermijdelijk en wetmatig is; niet zozeer vanwege de
Sovjetrussische impact, maar vanwege de moderne ontwikkeling van de
productiestructuur en de crisis in het kapitalistische productieproces. Deze
planhuishouding vertoont inderdaad in de moderne maatschappij overal dezelfde
hierarchisch-bureaucratische, managerial tendenzen. Deze technische, economische
en organisatorische aspecten vertonen analogieën met die van de partijdictatuur van
de totalitaire staat, maar het is een vergissing te concluderen, dat ze daarmee ook
noodzakelijkerwijze zouden moeten samenvallen. In verband met de lessen die uit
de Russische planning te trekken zijn, merkte Barbara Wootton op: Het feit, dat er
in Rusland geen legale oppositiepartijen zijn, bewijst niets anders dan dat er in
Rusland geen legale oppositiepartijen zijn. Het karakter van de planhuishouding
hangt af van de sociaal-politieke omstandigheden waaronder ze wordt doorgevoerd.
Ze kan worden doorgevoerd onder een stelsel van politieke democratie, of onder de
bureaucratische klasseheerschappij van een partijdictatuur en ze kan de
eigendomsverhoudingen van het monopolistische kapitalisme handhaven of niet.
Derhalve is de vraag naar de planners geen smart debating point, maar de vraag naar
het politieke en sociale karakter van de westerse samenleving. Het is het gebrek aan
onderscheidingsvermogen tussen de wetmatigheid van technisch-economische en
de relatief vrije ontwikkeling van maatschappelijke en politieke factoren, dat verklaart
waarom de zakelijke en scherpzinnige uiteenzetting van Carr toch een scheef beeld
van de werkelijkheid geeft en zijn a-moreel realisme niet zo reëel blijkt te zijn als
het schijnt.
Een der aspecten van de soviet impact, de noodlottige invloed van de
bolsjewistische staatsdictatuur op de arbeidersbeweging van het Westen, blijft dan
ook onbesproken. En toch heeft deze poging tot russificatie er toe geleid, dat de
belangen der arbeiders ondergeschikt werden gemaakt aan die van de nationale
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Russische staat en dat een totalitaire dictatuur als een vorm en zelfs als de enig
vanzelfsprekende vorm van socialisme werd aangeprezen. Voor zover Carr deze
invloed noemt, betreft het het aspect van de vijfde colonne, aangezien dit een factor
is in de politieke machtsverhoudingen. De opvatting van Carr is natuurlijk, dat de
beoordeling of deze invloed al of niet funest is, volkomen
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buiten zijn betoog valt; hij stelt eenvoudig onpersoonlijk, exact en objectief deze
invloed vast. Het is mij niet bekend, maar ik vermoed, dat professor Carr, o.m. ook
redacteur van de ‘Times’, er in politiek opzicht liberale opinies op na houdt en wellicht
geheel geen sympathieën heeft met de totalitaire tendenzen, die hij zo fascinerend
beschrijft. Maar hij wenst volgens zijn eigen woorden niet slechts de omvang van
de sovjetrussische invloed vast te stellen, maar ook na te gaan welke geldigheid deze
opvattingen voor de oplossing van de crisis der westerse beschaving hebben. Zoals
de economische en organisatorische aspecten van de planning niet beslissend zijn
voor het maatschappelijke en politieke karakter van de planhuishouding, zo is de
vraag naar de geldigheid van de gehele soviet impact niet te beantwoorden zonder
dat deze aan een politiek, maatschappelijk of weltanschaulich criterium wordt
onderworpen. Omdat zulk een criterium in Carr's realistische beschouwingswijze
ontbreekt, is het beeld dat hij geeft eenzijdig en beperkt en moet aan de factoren van
de soviet impact, die hij heeft opgesomd, zijn eigen geschrift worden toegevoegd.
ARTHUR LEHNING

‘Les Cahiers de la Pleiade’, April 1947
‘Les “Cahiers de la Pléiade” ne se croient pas tenus de prendre parti dans les grands
conflits sociaux ou nationaux. S'ils se trouvent travailler à la création d'une nouvelle
conscience du monde, ce sera bien sans l'avoir voulu. Ils n'ont même pas le souci de
publier des textes de tous points admirables, et dus aux grands écrivains de l'heure.
Ils estiment qu'un texte douteux n'est pas toujours sans charme ni sans mérite, et qu'il
arrive aux grands écrivains de l'heure d'avoir leur sommeils. Simplement espèrent-ils
qu'il leur sera donné de recueillir divers textes curieux, modestes et apparemment
inutiles, que les autres revues et periodiques, tout occupés de leurs projets grands et
nobles, risquent de négliger.’
Zo luidt het ‘programma’, dat Jean Paulhan meegaf aan zijn ‘Cahiers de la Pléiade’
- een jaarboek, dat voor het eerst in 1946 verscheen. De fijne ironie er van is duidelijk
gericht tegen ‘Les Temps Modernes’, dat immers, zoals een advertentie voor dit blad
terecht zegt, zo ‘soucieuse’ is, ‘d'exprimer cette époque tout entière avec ses
problèmes, ses passions, ses rêves, et autant que possible, l'expliquer’. Het valt m.i.
niet te ontkennen, dat ‘Temps Modernes’ één van de meest actieve, één van de meest
levende bladen is, die op het ogenblik verschijnen, maar met deze keerzijde: iets van
de schoolmeesterachtige pretentie van bovengenoemde zin is toch wel tot zijn inhoud
doorgedrongen. Waar ook de andere Franse literaire bladen, voor zover ik ze ken,
nogal serieus aangelegd zijn, nemen de ‘Cahiers de la Pléiade’ inderdaad een vacante
plaats in.
In een blad met een dergelijk programma kunnen we de meest uiteenlopende
auteurs bij elkaar verwachten en in het forse, bijna 300 pagina's tellende 1947-nummer
vinden we dan ook Antonin Artaud naast Supervielle, Jouhandeau naast Caillois,
Giono naast Malraux, Gide naast Camus, die hier ‘Les archives de la Peste’ publiceert.
Maar laat ik bij de laatste, en m.i. opmerkelijkste bijdrage beginnen: een
voortreffelijke polemiek van Jean Paulhan zelf. Paulhan, voor mij verreweg de beste
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essayist op het ogenblik in Frankrijk, raakt hier de zwakke plek aan van alle
‘zuiveringen’ die na '45 in West-Europa hebben plaatsgehad: vanuit welke principes
zuivert men? Het enige motief, waar alle zuiveraars zich op beroepen, de
vaderlandsliefde, is een moeilijk te hanteren begrip geworden. Romain Rolland, die
door niemand meer voor ‘fout’ wordt uitgekreten, weigerde in de vorige wereldoorlog
zijn vaderland boven Duitsland te stellen, en niemand
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minder dan de heer Aragon wordt door Paulhan herinnerd aan uitspraken uit zijn
surrealistisch verleden als: ‘Pour nous la France n'existe pas’ En ‘Nous sommes
ceux-là qui donneront toujours la main à l'ennemi’. Zij, die in 1940 nog uit het Franse
leger deserteerden, zijn later tot de meest actieve verzetsstrijders geworden, en dat
zeker niet in de eerste plaats uit vaderlandsliefde. ‘Quelle étrange aventure: la France
a failli être ruinée par des hommes qui priaient chaque matin la déesse France; elle
a été sauvée (entre autres) par ceux qui jetaient chaque jour l'armée française au
panier.’
Het is Paulhan er niet om te doen de hele zuivering af te schaffen. Hij heeft er
geen persoonlijke rancunes tegen: hij is zelf verzetsstrijder geweest - ongetwijfeld
een hatelijk feit voor sommige van zijn tegenstanders - en van enig medelijden voor
de veroordeelden geeft hij duidelijk geen blijk. Het gaat hier slechts om de
ontmaskering van datgene, dat de zuivering tot zo'n onzuivere zaak heeft gemaakt
en men moet al heel zorgvuldig zijn oren dichtstoppen om hem in deze tijd niet te
begrijpen.
Er valt bij Paulhan niets te bespeuren van enige opwinding, en men aarzelt even
om bij hem nog van een polemiek te spreken. Maar laten ve ons niet vergissen - hij
is een onmiskenbare ‘frondeur’, met naast zijn paradoxale intelligentie en zijn
onverstoorbaarheid als voornaamste wapen de ironie. En ik ken geen tegenwoordig
schrijver die dit wapen zo meesterlijk, zo licht en elegant, als zonder de minste
inspanning, weet te hanteren. Zijn stijl is daardoor uiterst riskant en het is
verbazingwekkend, dat die ironie nergens uitglijdt in de pretentieusheid van het
pretentieloze, en dat de pretentieloosheid nergens vervalt in domheid of gezapigheid.
Tekenend voor Pauhan's techniek is al, dat hij zijn aanval op de zuiveringsmethode
van het Comtié National des Ecrivains heel achteloos begint met een causerie over
het purisme om tenslotte ook weer met dat purisme te eindigen. Daarmee ontneemt
hij zelf elk sensationeel karakter aan zijn aanval (een sensationeel karakter, dat zijn
stuk, dank zij het gebrul van zijn tegenstanders, niettemin toch gekregen heeft). Een
wijze van polemiseren, die ik als de meest effectieve beschouw in deze tijd van
kwakende Aragons en - bij ons - van door uitwerpselen bevuilde kibbelarijen. De
knechtjes van Moskou zowel als de epigonen van Du Perron vragen nu eenmaal om
een andere bestrijding dan Dirk Coster. Du Perron's polemieken hadden niet het
geluid, maar wel de uitwerking van een wekker: zij waren gericht op het
wakkerschudden van een suffe gemeente. De methode-Paulhan heeft een ander effect:
het lawaai van een paar straatjongens wordt er afdoend door tot zwijgen gebracht.
Het ontstaan van de moderne schilderkunst, die met Manet's portret van Clémenceau
begint, wordt door André Malraux geschetst in de inleiding tot zijn ‘Psychologie de
l'art’. Het is een zeer boeiend exposé, zowel door Malraux' stoutmoedigheid als door
zijn enorme ‘eruditie’, maar het is jammer, dat hij zijn beweringen niet wat
nauwkeuriger met bewijzen staaft. Hij had b.v. wat meer jaartallen kunnen gebruiken
dan hij nu doet, waardoor al te veel de mogelijkheid tot contrôle wordt afgesneden.
Voortreffelijk zijn verder de beide portretten van Bernard Groethuysen en Albert
Camus door resp. André Gide en M. Saint-Clair. Vooral Gide blinkt hier weer uit
door de luciditeit en de volmaakte gaafheid van zijn stijl. Prachtig is de wijze, waarop
hij Groethuysen in nog geen twee pagina's tot leven weet te brengen. Een verheugende
verrassing was Jean Giono's ‘Monsieur V., histoire d'hiver’, een spannende, uitstekend
vertelde moordgeschiedenis. Andere ontdekkingen: het prozastukje ‘Le Sermon’ van
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Henri Thomas, sympathiek en opvallend door de zuiverheid van toon, en een geestig
toneelstuk in één bedrijf van André Dhôtel.
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Van de essays heeft een fragment van Roger Caillois, waarin de navolgers van
Lautréamont en Rimbaud met citaten van Lautréamont zelf worden bestreden, mij
het meest getroffen. Voor zover over dit fragment te oordelen valt, komt het mij voor
dat Caillois hier wat weinig genuanceerd is, maar de openhartigheid van zijn partij
kiezen voor wat voor zijn tegenstanders ongetwijfeld ‘kleinburgerlijke moraal’ zal
heten, is me erg sympathiek. Trouwens, eindigt hij droogjes, zij die dat wagen, zijn
niet ‘les plus infidèles à la mémoire de Lautréamont. S'ils l'étaient pourtant, ce serait
tant pis pour Lautréamont, non pour eux’.
Tenslotte de gedichten: die van Supervielle en Audiberti zijn goed, maar voor deze
schrijvers zonder bijzondere verrassingen, en van het door Jean Legrand
bijeengebrachte bloemlezinkje ‘Les Amies des hommes’ zijn deze twee, overigens
zeker niet volmaakte regels, me bijgebleven uit een aantrekkelijk gedicht van
Jacqueline Massinot en Pierre Caminade:
‘La robe aux vertes fleurs roulée jusqu'à mes seins
Nous sommes étendus sur le lit blanc, corps bronzés.’
Het is zo prettig om aan te denken, in deze winterdagen.
H. VAN GALEN LAST

Beb Vuyk, Het Hout van Bara, De Haan, Utrecht, 1947
Wie, voor het eerst op weg naar Indië, bij het bezichtigen van Singapore in een
rickshaw terecht kwam, kon daar met een blos van schaamte, en niet minder wanneer
hij constateerde dat de nijgende paard-mannetjes lange omwegen maakten voor een
heel klein ritje, zijn eerste aanraking beleven met het ‘koloniale probleem’.... te
vervangen door honderd andere even geringe voorvallen, die even onafwendbaar
een gedachtenreeks losmaakten. En de wens om maar meteen weer uit te stappen.
Ik heb ergens over Het Hout van Bara van Beb Vuyk gelezen dat het onderwerp,
zo'n typische ‘tropenperkara’, toch wat erg mager was om een boek over te schrijven.
Maar in onpersoonlijke verhoudingen is er geen ‘klein’ onrecht, omdat nooit aan een
ander is goed te maken wat aan de een is misdaan. De Hilligens in dit verhaal, mensen
met begrip, tegengewerkt door een bestuursambtenaar met tropenkolder, krijgen hun
persoonlijke satisfactie, doordat deze gezaghebber over een klein eiland in de
Molukken (vier Europeanen in het geheel), na hun klachten over de schade hun door
zijn wraakzucht berokkend, wordt overgeplaatst. Het is een strafoverplaatsing, naar
een nog eenzamer eiland; maar op de inheemse bevolking wordt hij dan toch maar
weer losgelaten, nu geheel zonder contrôle, en hij zal die kunnen bestelen zoals hij
het op het andere eiland deed. Overigens, in het klein. Het protest op Ambon van de
Hilligens hierover is niet welkom: zij hebben nu toch, behalve hun schade, ook al
hun zin.
‘Macht uitoefenen kan men slechts met het innerlijke gezag van een voorname
geest’, zegt Beb Vuyk, terecht natuurlijk, in de enige moraliserende zin van het boek,
die tegelijk de minst overtuigende is, omdat er zoveel aan vast zit. (Er solliciteren
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waarschijnlijk ook weinig voorname geesten naar dit soort baantjes, afgezien van
een enkele Multatuli.) Maar er is alle reden om de verhouding van machteloosheid
en macht ook eens van onderaf te bekijken, van het ondereind van die glijbaan, waar
macht maar pas het ambtenaarlijk standpunt is van die hogere instanties, die de dingen
niet ‘buiten proportie willen opblazen’. Want het geval begint met een authentieke
ruzie over eenden op buurmans erf.
Beb Vuyk heeft er geen satire van gemaakt, maar alleen een waar verhaal; en
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dat het waar is, maakt dat men dit tafreel van tropenkolder volstrekt niet zou willen
missen in wat men weet over dat vanuit Europa bijna onvoorstelbare geheel, een
koloniale samenleving. Zij houdt bovendien zelf de proporties (maar dit is weer een
ander soort) in het oog door evenmin tragisch als satiriek te zijn. De implicatie, dat
onrecht toch altijd onrecht is, kan iedereen zo dramatisch opnemen als hij zelf wil
en het zwaartepunt ligt in Hillegens reis naar het binnenland. Wie Het Laatste Huis
van de Wereld gelezen heeft, weet, dat Beb Vuyk gewoon, in het practische leven,
een moedige vrouw is. Hier geeft zij een eerlijk en concreet beeld van de nerveuze
ontreddering van een vrouw, die zich plotseling bekneld ziet tussen onbeschaafde
botheid rechts, angst links, en beide zonder appèl. Het is dan ook geen
tendenz-verhaal, al is het gebonden aan de feiten die het beschrijft. Beb Vuyk heeft
een zo sterk vermogen om te leven met de feiten waartussen zij zich bevindt, dat zij
met de actualiteit waarin zij nu weer leeft, het Indonesië van na 1945, zeker eens een
roman zal schrijven die meer dan actueel is. En de feiten zullen aan de palmen geen
schade doen, noch omgekeerd. Ik vind Het Hout van Bara wat stijl betreft niet haar
beste boek, maar zij is, ook hierin, op het ogenblik de enige Hollandse auteur, die
van de tropen een werkelijkheid maakt.
ELISABETH DE ROOS

Robert Penn Warren, All the King's Men, Harcourt, Brace and Company,
New York
Robert Penn Warren's*) ‘All the King's Men’ moet in Amerika een bestseller zijn
geweest. Dat heeft mij even verbaasd - de problemen van Jack Burden, één van de
Hoofdfiguren, leken mij nu juist niet tot de stof te behoren waaruit men een best-seller
snijdt. Maar bij nader inzien: er wordt ons inderdaad in deze roman van alles
voorgezet. Het is het verhaal van Willie Stark, die van boerenzoon opklimt tot
gouverneur van een Amerikaanse staat, doch door het verraad van één van zijn
handlangers wordt vermoord - een verhaal, dat naar men zegt geïnspireerd is op de
loopbaan van de ‘sterke man’ van Louisiana, senator Huey Long, die in het najaar
van 1935, op dezelfde gewelddadige wijze als de held uit Warren's boek, aan zijn
eind kwam. ‘All the King's Men’ is dus ook een ‘politieke’ roman: het doet enige
onthullingen over de praktijken van sommige Amerikaanse politici en het geeft een
onvergetelijk portret van een klein, doch onmiskenbaar dictatortje. Maar er is meer:
er is een romantisch verleden (de Cass Mastern episode) en een zeer compleet heden
met moorden en zelfmoorden; adembenemende autoritten en opwindende
rugbywedstrijden; liefdesgeschiedenissen, zich afspelend in pijnboombossen, op
tennisbanen en eenzame, zuidelijke stranden; en, naast Willie Stark en Jack Burden,
een hele galerij van de meest uiteenlopende bijfiguren, van wie de kleine
scherpschutter Sugar Boy, de gewetenloze carrièremaker Tiny Duffy, en Willie
*) Robert Penn Warren werd in 1905 geboren in Guthrie, Kentucky. Behalve een biografisch
werk en enige dichtbundels publiceerde hij de romans ‘Night Rider’ (1939) en ‘At Heaven's
Gate’ (1943), beide in de Koninklijke Bibliotheek aanwezig. Van ‘All the King's Men’ (1946)
zal binnenkort in Engeland een goedkopere editie worden uitgegeven. Robert Penn Warren
is op bet ogenblik professor in het Engels aan de Staatsuniversiteit van Louisiana.
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Stark's energieke, temperamentvolle vriendin Sadie Burke, de opmerkelijkste zijn.
‘All the King's Men’ roept een bonte, subtropische wereld op, waarin wordt
samengezworen en opgelicht, gechanteerd en bedrogen, maar waarvan ook de hete,
eindeloze autowegen, en de branding en de meeuwen van de golf van Mexico
overtuigend ‘doorkomen’.
Het zijn echter bovenal de creaties van Willie Stark en Jack Burden, twee van de
opmerkelijkste figuren uit de Amerikaanse romankunst van de laatste jaren, die de
kracht van dit boek uitmaken. Wat Willie Stark zo volkomen levend maakt, is de
nuance waarmee Warren hem tekent, en waardoor wij ons onmogelijk, evenmin als
zijn complement, de intellectueel Jack Burden, aan de bekoring

Libertinage. Jaargang 1

78
van dat toch zo vulgaire heerschap kunnen onttrekken. Dit is ook de reden, waarom
sommige Amerikaanse critici Warren hebben beschuldigd van sympathie voor Willie
en zelfs van een vrij maken van de weg voor een werkelijke dictator. Maar laten we
zulke mensen hun oppervlakkigheid. Voor de lezer heeft Willie Stark zijn bekoring
omdat hij in zijn hart tenslotte steeds van goede wille blijft, en hierdoor scherp afsteekt
tegen zakenmannetjes als Gummy Larson of hielenlikkers als Tiny Duffy. Zijn goede
wil demonstreert zich hieraan: ook als hij van het jonge idealistje geworden is tot de
politieke arrivé, ook als hij dit corrumperend proces heeft doorgemaakt, blijft deze
volmaakte man van actie èrgens het gevoel houden, dat zijn daden moeten kloppen
met een moraal. Deze ‘gewetenloze realpolitiker’ bezit, op een ander plan, wel
degelijk een geweten. Vandaar de merkwaardige verhouding tot Jack Burden.
Ofschoon bij ook voor Jack ‘the Boss’ blijft, en hij Jack zelfs met een kort ‘shut the
door’ kan commanderen uit zijn fauteuil op te staan om een deur dicht te doen (die
een ander vergat te sluiten), is Jack de enige man uit zijn omgeving, voor wie hij
respect kan hebben. Dit blijkt op die momenten, dat Jack duidelijk zijn ‘laatste’
onafhankelijkheid demonstreert, zoals in de scène waarin hij ‘the Boss’ een prachtig
‘I'm not one of your scum, and I'm still grinning when I please’ toesnauwt. (De, zeer
authentiek klinkende, taal die deze mensen in hun gesprekken gebruiken is onthullend,
want laat zien hoe zeer zelfs de ergste Amerikaanse dictator nog een ‘democraat’
blijft vergeleken bij zijn collega's oostelijk van onze grenzen.) Jack fungeert namelijk
als de aanspraak voor Willie Stark's geweten. Want ofschoon Jack zich geheel in
Willie's dienst heeft gesteld, en door buitenstaanders inderdaad voor niet meer dan
één van Willie's handlangers wordt aangezien, is hij de intellectueel die steeds zeer
bewust zijn daden confronteert met zijn onderzoekingen naar het geheim van de
menselijke waardigheid, waarvan het bestaan door de arrivé Stark nog alleen maar
in de verte wordt ‘geroken’, en die hij zich alleen aan het eind van zijn leven, in de
hospitaalepisode en bij zijn sterven, weer duidelijker bewust wordt.
Jack Burden, afkomstig uit een conservatief milieu, is de zoeker naar een handelen
dat zijn leven zin zal geven, en dat tevens moreel gerechtvaardigd is. Hij voelt
oorspronkelijk voor Willie Stark als een beschermer van de kleine man, maar
voornamelijk heeft de fascinering die Willie op hem uitoefent toch zijn oorzaak in
Jack's verlangen naar de daad. En hij kan alleen man van de daad worden op de rug
van een ander, als Willie's werktuig.
Is Jack Willie's complement, Adam Stanton, de zuivere vertegenwoordiger van
de menselijke waardigheid, is Willie's grote tegenspeler. Het is jammer, dat Adam
een minder geslaagde figuur is geworden. Hij heeft niets van het complexe, dat Willie
Stark en Jack Burden tot zulke levende, want steeds weer verrassende mensen maakt.
Hij blijft een ‘type’, maar zelfs dan veel minder overtuigend dan Sugar Boy, het
kleine, stotterende mannetje dat maar twee dingen kan: autorijden en schieten, en
die het symbool is voor de in zijn ontwikkeling geremde Kleine Man, die zich
vastklampt aan de ‘Boss’, omdat die ook aan levens als van Sugar Boy inhoud en
richting geeft. Sugar Boy drukt zijn bewondering, en meteen zijn hele geremdheid
en al zijn verborgen verlangens uit in deze twee zinnen: ‘He could t-t-talk so good..
Couldn 't nobody t-t-talk like him.’
Adam's idee van menselijke waardigheid berust, zoals R. Heilman in de ‘Sewanee
Review’ terecht heeft opgemerkt op de conservatieve traditie van een ‘aristocratisch’
geslacht uit het Zuiden van de V.S. Als Jack, reeds losgeslagen van die traditie, hem,
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op overigens weinig innemende wijze, enige donkere plekken in dat conservatieve
fatsoen onthult, lijkt het er op of Adam en Willie, Waardigheid en Macht, elkaar
zullen vinden. In plaats daarvan wordt

Libertinage. Jaargang 1

79
Willie door Adam vermoord, die op zijn beurt terstond wordt neergeschoten door
scherpschutter Sugar Boy ‘Each had killed the other. Each had been the doom of the
other. As a student of history, Jack Burden could see that Adam Stanton, whom he
came to call the man of idea, and Willie Stark, whom te came to call the man of fact,
were doomed to destroy each other, just as each was doomed to try to use the other
and to yearn toward and try to become the other, because each was incomplete with
the terrible division of their age.... They were doomed, but they lived in the agony
of will.’
Jack Burden's kwellende vragen zijn deze: hoe te handelen wanneer ik niet meer
kan geloven in de tradities waarin ik ben opgevoed, terwijl toch die tradities juist
een evenwicht tussen Waardigheid en Macht in stand hielden? Hoe is onze relatie
tot de wereld en hoe staat het met onze verantwoordelijkheid, waar ik immers zie,
dat de gevolgen van onze daden, goede of slechte, volkomen onberekenbaar zijn?
Hij raakt zozeer verstrikt in deze vragen, dat hij er toe komt te geloven in halve
waarheden, en dat geloof wordt de rechtvaardiging van zijn werk voor Willie Stark.
Maar dat geloof ‘in the end is what paralyzes you’. Zijn pogingen Adam en Willie
tot elkaar te brengen kunnen dan ook verklaard worden als pogingen deze verlamming
te overwinnen en aan het slot suggereert Warren dat dit Jack inderdaad gelukt is
(Jack neemt zich namelijk voor zich opnieuw in de politiek te storten als medewerker
van een eens door Willie ontslagen procureur-generaal), dank zij een soort verzoening
met het Kwade. De man, die hij zijn vader dacht, een ‘theoloog’ en een zonderling,
dicteert hem kort voor zijn dood: ‘The creation of evil is therefore the index of God's
glory and His power. That had to be so that the creation of good might be the index
of man's glory and power’. En Jack erkent: ‘later I was not certain but that in my
own way I did believe what he said’. Ik moet bekennen, dat het mij niet geheel
duidelijk is, waarom deze verzoening de brokken aan elkaar lijmt, waarom deze
wetenschap het evenwicht tussen handelen en geweten herstelt, en waarom ook dit
geloof niet leiden kan tot het accepteren van halve waarheden. Maar dat doet niets
af aan de scherpte en de diepte waarmee deze problemen door Warren worden gesteld,
en, via Willie en Jack, ook aangrijpend worden gemaakt. Heeft Jack nog enige duistere
plekken voor ons, van ‘the Boss’ hebben we het gevoel hem door en door te kennen.
De schrijver heeft hem met de nodige ironie getekend, en lacht hem hier en daar zelfs
vierkant uit, zoals in die onweerstaanbare scène wanneer Willie gefotografeerd moet
worden met de stinkende oude hond van zijn vader. Om volksmenners te kunnen
lachen is geruststellend, maar Willie's enorme energie en gebrek aan scrupules
enerzijds, zijn vulgaire rondborstigheid en uiteindelijk toch levend geweten anderzijds,
dwingen echter zoveel met afgrijzen gemengd respect af, dat hij toch nog een
verontrustende figuur wordt.
Men heeft Warren wel verweten, dat zijn roman zo weinig politieke en
sociologische betekenis zou hebben. Ten onrechte: die betekenis heeft hij wel degelijk,
omdat de problematiek van Jack Burden tevens een verklaring inhoudt van onze
gevoeligheid voor figuren als ‘the Boss’. Overigens blijkt uit ‘All the King's Men’
duidelijk waar de schrijver als politiek mens zal staan: zijn kennelijke sympathie
voor de economisch zwakkeren, die door sommigen juist is aangezien als een
aanvaarding van Willie Stark, laat daarover geen twijfel.
‘All the King's Men’ is geschreven in een hard proza met een grote rijkdom aan
vaak heel treffende, al even harde metaforen. ‘Its genius of colloquialism’, waarover
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Diana Trilling het in ‘The Nation’ had, ontgaat mij wel eens, maar voor zover ik oor
kan hebben voor de finesses van het dialect, dat Warren zijn figuren laat spreken, is
het gebruik van ‘genius’ in dit verband misschien nog niet zo heel onvoorzichtig.
Voortreffelijk is de compositie - het verhaal wordt verteld door Jack Burden - met
zijn volkomen verantwoorde verschuivingen in de tijd,
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die het geheel een veel compacter indruk geven dan mogelijk zou zijn geweest
wanneer Warren zich strikt aan de chronologische orde zou hebben gehouden. Wel
wordt hem soms zijn niet altijd even gelukkige neiging tot filosoferen de baas, en is
hij wel eens te uitvoerig in zijn beschrijvingen - wat het tempo zo nu en dan onnodig
vertraagt. In zijn beschrijvingen is Warren het sterkst wanneer hij met mensenmassa's
te maken heeft: de geladen atmosfeer in het propvolle rugbystadion, of die voor het
Capitool, als de volksmenigte een onverbeterlijk stukje demagogie van de ‘Boss’
krijgt voorgezet, zijn karakteristieke staaltjes van Warren's schrijverschap.
Door zijn karaktertekening en de compleetheid van de wereld die er door wordt
opgeroepen, behoort ‘All the King's Men’ zonder twijfel tot de sterkste Amerikaanse
literatuur van de laatste jaren. Bij de romans zie ik eigenlijk alleen Richard Wright's
‘Native Son’, waarmee het kan worden vergeleken (al moet ik direct bekennen niet
op de hoogte te zijn met de in Amerika zo hoog aangeslagen, doch in onze
boekhandels nog niet aan te treffen romans van Lionel Trilling, Saul Bellow en
Malcolm Lowry). ‘Native Son’ is zeker adembenemender met zijn machtige
concentratie op één figuur en één gebeuren, maar het kielzog dat ‘All the King's
Men’ achter zich laat, zal niet zo veel minder diep en kolkend zijn.
H. VAN GALEN LAST

A. Seghers, Das siebte kreuz, Querido Verlag, Amsterdam, 1946
Wanneer men, zelf gelovig, beschrijven wil hoe andere gelovigen zich in onhoudbare
situaties gedragen, dan is het moeilijk om sentimentaliteit en vals pathos te vermijden
en des te meer lof komt Anna Segbers toe, dat zij zulk een voortreffelijke kroniek
van nazi-duitsland heeft geschreven: de gewone kleine heldenmoed en de gewone
kleine lafheid van kleine mensen, die tezamen de Illegaliteit en haar legale omgeving
vormen en die met elkaar af en toe een eenvoudige grootse daad tot stand brengen
zoals hier het voorthelpen van een ontvluchte gevangene.
Deze communist is de toetssteen voor allen die met hem op zijn spannend
beschreven toch in aanraking komen, en tevens voor het talent van de schrijfster die
deze proeve glansrijk doorstaat: niet alle communisten zijn helden, niet alle helden
communist, zij heeft, ondanks het dialectisch materialisme, een open oog voor de
toevalligheden waardoor de ene broer een rode das draagt, de ander een bruine, en
op het critieke punt van de vlucht wordt de beslissende rol gespeeld door vriendschap
en loyaliteit, en niet door de Idee.
Om deze bijzondere verdiensten moge de schrijfster vergeven zijn dat het haar
minder goed gelukt is zich van de duitse nevelachtigheid los te maken, er wordt meer
gesuggereerd dan beschreven, het verhaal is vol sfeer, of Stimmung zo men wil, men
herkent er allerlei vreemde mensen in, zelden zich zelf. En tenslotte is uit een oogpunt
van waarachtigheid ook dit nog een verdienste: dat het boek zo duits is.
F. DEKKING
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Libertinage
Karakteristiek voor een tijdperk zijn niet zozeer de dikke boeken, die de filosofen
schrijven, of de belangrijke redevoeringen, die de staatslieden houden, als wel enige
oppervlakte-verschijnselen, zoals de mode en de Gallup-polls.
Wat kan men anders zien in de dit seizoen plotseling uitgebroken herhalingsdrang
van de klederdracht van omstreeks 1900, dan heimwee naar die zorgeloze periode zorgeloos natuurlijk in ons perspectief van 1948? Waarop kan dat als bliksem
ingeslagen magnetisme van de zeer lange en de zeer wijde rokken onder al die
onschuldige wespentailles in dit armoedige jaar 1948 anders duiden dan op een
heimwee, dat de proporties van een galopperende koorts heeft aangenomen? Het is
onmiskenbaar: met het overal uitbottend voorjaar gaat er een paniek van nostalgie
door Europa. Men is vastbesloten de beide oorlogen, die zoveel onoplosbare
problemen en onverteerbare gevaren hebben achtergelaten, voor even ongedaan te
maken door zich
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terug te dromen in de tijd vóór het begin van dit ‘kriegerische Zeitalter’, toen onze
moeders jong waren en de brave president Fallières volgens de film Dix-neuf-cent,
die op het ogenblik in Frankrijk furore maakt, het geluk om zich heen kon zaaien
louter met zijn verzekering: le présideng est bien conteng (op zijn Midi's)...
De anderen, die met deze anachronisatie niet uitkomen, willen hier weg. De
Gallup-poll heeft het onthuld: 33% der Nederlandse, 25% der Franse, 42% der Engelse
bevolking wil emigreren. Zij willen weg uit Europa, al deze millioenen, zij willen
naar Amerika, naar Australië, naar Canada, naar Zuid-Afrika, zelfs naar
Nieuw-Zeeland. Zij voelen zich op de hielen gezeten door de derde wereld-oorlog,
door de Dood dus, evenmin als de perzische tuinman van Van Eyck beseffende, dat
zij hem ook daarginds niet ontlopen zullen. Zij willen misschien ook niet naar een
bepaalde plaats, maar zij willen wèg: de europese paniek openbaart zich in de massa
als een geografisch nihilisme; aan welke naam men al horen kan, wat een
diep-sombere kwaal dat is.
Is West-Europa werkelijk het zinkende schip, waarvoor deze paniquards het
houden?
Van oudsher heeft het instinct der veiligheid de mensen afgedreven van de kusten
en de laagvlakten, waar de slagen plegen te vallen. De koloniserende Spanjaarden
bouwden hun zuid-amerikaanse hoofdsteden een goed eind het land in om zich te
beschermen tegen onze zeerovers en de Inca's waren hen al voorgegaan door de
onherbergzaamste bergtoppen in het diepste binnenland voor hun vestingen uit te
kiezen; onvindbaar, subsidiair onneembaar.
Ach, die verborgen vredelievenden hebben het ook zo goed, zolang zij door de
avonturiers, de van energie overvloeiende geschiedenismakers, niet worden gestoord.
Wat zullen de Fortinbrassen, de Napoleons, de Malraux' ooit weten van de rust en
de opperste wellust (die) leit in een onbekommerde vergenoegelijkheid? Zij zijn de
wolven die zo gemakkelijk gelijk krijgen tegenover de schapen.
The mountain sheep are sweeter,
But the valley sheep are fatter;
We therefore deemed it meeter
To carry off the latter,

zingen de helden van Dinas Vawr bij Peacock. Op dat veronderstelde gedrag der
wolven, is de schapen-filosofie altijd gebaseerd geweest. Zij willen de benen nemen
en uit de buurt zijn, als er geschiedenis wordt gemaakt. ‘Bergschapen moeten wij
worden, minder vet, maar zoeter’, heeft de laaglandkudde gedurende
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eeuwen gedacht en daarom verlaat zij, als het even kan, de dalen en de kusten, zonder
zich af te vragen, wat de gevolgen van dat gedrag zullen zijn en of het instinct ook
in het atoomtijdperk nog een betrouwbaar instrument gebleven is. Immers de oude
Inca-steden zijn verlaten en door een weelderige plantengroei verborgen en de
afstammelingen van de avonturiers in alle voormalige koloniën hebben alleen de
vervelende eigenschappen van hun vaderen voortgeplant, weelderig weliswaar, maar
zó vervelend...
De vraag is, of het eens heilzame instinct, niet misplaatst geworden is, misplaatst
in de tijd, zoals het trekinstinct, dat vogels naar een verzonken eiland brengt, zodat
zij verdrinken in het broedgebied hunner ouders. De vraag naar de veiligheid is
tenslotte een strategisch probleem en van alle aardse problemen zijn de strategische
wel de eenvoudigste. Het zijn problemen, die zonder enige militaire deskundigheid
bevredigend kunnen worden opgelost.
Iedereen weet, dat de toekomstige oorlog een atoomoorlog zal zijn; ook in het
geval, dat dat wapen niet gebruikt wordt, zal het als achtergehouden troef de situatie
beheersen. Waar die atoombommen kunnen vallen, is het zaak, om niet te zijn. Men
kan nu wel aannemen, dat zij niet zullen vallen in een buurt, waar de legers zijn of
zullen komen. De nawerking van de radioactiviteit maakt het atoom-terrein immers
lange tijd onbegaanbaar. In de toekomstige oorlog zullen de legers optreden op dat
gebied, dat de inzet van de oorlog vormt, en dat is, in eerste en laatste instantie,
West-Europa. De ‘koude oorlog’, die nu aan de gang is, gaat al om dit gerantsoeneerde
gebied. Men moet niet vragen waarom. Men moet alleen bedenken, dat de
atoombommen niet hier zullen worden geworpen, maar op de verafgelegen
oorlogscentra, op verbindingspunten en grondstofgebieden. Dus op Moskou en
Washington en verder op alle denkbare buitenplaatsen en poolstreken. Als de mensen
geen verouderd schapen-instinct hadden, zouden zij allemaal naar West-Europa
komen, in plaats van er weg te gaan, omdat het terrein, waar daadwerkelijk gevochten
wordt, het enige zal zijn, waar men in de atoomoorlog zal kunnen bestaan.
Deze verzekering is niet als garantie bedoeld, waarop men zich later zal kunnen
beroepen; alleen als een argument-ten-overvloede voor die zonderlingen, die tóch al
hadden willen blijven, en misschien voor een enkele weerbarstige zoon uit een
emigrerend gezin, die zich - met de nagels van zijn ziel natuurlijk - heeft vastgegraven
in deze atlantische kust.
Tekeningen en vignetten in dit nummer van W. Huikeshoven en W.J. Rozendaal.
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Jan van Gelder
A mon age
A mon âge, je sais, il faut rester tranquille,
Dételer, cultiver l'art, peut-être imbécile,
D'être un bourgeois, poète honnête et chaste époux
Paul Verlaine.

I
1
Dat ik oud ben, getrouwd ben en vader,
Heb ik onlangs bliksemhel gezien.
En mijn hart, die gretige verrader,
Zit benard in mijn borstkast sindsdien.
Maar in een koeler kader
Ligt aan de schedelrand
'n Ideale woestijn, waar niets meer zijn dan sterren en zand.
2
Van de zee mijner jeugd, mijner dromen
En van de geur der egelantier
Ben ik na lang dolen gekomen
In dit koele gedachten-revier.
Hier zie ik geen fantomen
Meer of herinnering,
Maar de sterren boven het stille zand, dat ik denk en zing.
3
De woestijn en het Niets zijn maar woorden
Voor een maannacht hoog in mijn hoofd,
Voor wat niet de daemonen verstoorden,
Die mijn lentezee hebben geroofd.
Geef mij dan nieuwe woorden
Voor dit heel nieuw verdriet,
Want het is geen Niets en het is geen woestijn en geen verdriet.
4
Het absolute, onthecht', onvergankeLijk gebied, dat ligt hoog in mijn hoofd,
Is natuurlijk geen maannacht met ranken
Sterre-bloesem hoog boven mijn hoofd.
Geef mij dan nieuwe klanken
Voor dit heel nieuwe lied
Van wat altijd is, en is altijd schoon, en het is er niet.
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II
1
Goud is kostelijk vroeg in den morgen,
In den namiddag en 's avonds laat,
Het verjaagt de spoken aller zorgen
En maakt ruimte waarheen men ook gaat.
Het houdt de zon verborgen
Onder zijn gele huid.
Als het springt uit de handen, tintelt de zon er juichend uit.
2
Ik hield van de terrassen der rijken,
Hun fonteinen, de kostbare pauw
Op het gras, en omhoog roze prijken
Kastanjebloesems tegen het blauw.
Meer naar beneden wijken
Ten einder tot de zee
Hun verre landouwen, waar rustig weidt het glanzende vee.
3
Ik hield ook van de helwitte huizen
In het zongouddoorpoeierde uur
Van den noen, als van vuurhitte suizen
Hun blanke wanden onder 't azuur.
Daar wild' ik acht'loos huizen
In schaduwkoele hal,
Met lichte formules droom'rig beheersen het hoog heelal.
4
Ik hield ook van de vrouwen der rijken
In den namiddag op het terras,
Men kan ze met bloemen vergelijken,
Die stil bloeien in schaduw en gras.
Heur schone oogen kijken
Met een klassieke rust,
Door Persephone heur godin van Goud en van Dood gekust.
5
Herinnering aan lange slanke benen
Met hun goudkleur van licht geurig leer;
De morgenzon glanst er over heen en
'n Schaduw danst er over heen en weer.
En plots'ling moet ik wenen,
Wanneer ik denk aan toen
Mijn rustige hand hun contour bepaalde in dat ver seizoen.
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Ik hield ook van loswaaiende haren
Losse tressen langs een stil gezicht,
Westenwind jaagt de dwarlende blaren
Glanzend hoog in het zonnige licht.
O wind, wil nooit bedaren,
Waai langs mijn hart voorbij
Die vrije haren, de dwarlende blaren, altijd voorbij.
7
O dichter, gij hieldt dus van de ogen
Der oude zwervers, waarin de zon
Aan uitspansels daalde, overtogen
Met smaragd en topazen, die kon
Het schamel mededogen,
Noch 't harde strafverblijf
Uit hun ogen doven, noch ook de weg of het moede lijf.

III
1
Een verrukkelijk licht in den vroegen
Blanken morgen, maar het lijf al daas
Met den noen en vervuild bij het zwoegen
Om den brode. 't Bedrieg'lijk solaas
Der idealen; kroegen
Met hun gedroomd jolijt;
Het zieke hart, het inwendig bederf, 't is al ijdelheid.
2
De kostbaarste tijd van het leven
Is de kindertijd tot twaalf jaar.
Toen werden ons dagen gegeven
Als wellende sprengen zoo klaar.
Wat is daarvan gebleven
En waar is 't heengegaan?
De westenwind van ver uit de zee waait regen aan.
3
Aan veel ziekbedden heb ik gezeten
En mijn liefsten zien krimpen van pijn
En daarna heb ik ook weer gegeten
En gedronken en vergeten. Mijn,
O, mijn oud lijf, te weten:
Ook voor ons komt de dag,
Dat men ons bezoeken vluchtig, en gaan en vergeten mag.
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Ik heb moeizaam veel boeken gelezen
Maar mijn hoofd was er nooit zoo goed bij,
Ik heb gelezen om te belezen
Het portentum van de poëzij.
Toch moet ik altijd vrezen,
Dat het mij medeneemt.
En van vriend en maag, van mijn huis en straat en mijn stad vervreemt.
5
Ik zat over mijn boeken te geeuwen
En zocht vermoeid naar het goede woord.
Het was zacht in mijn hersens aan 't sneeuwen:
Vele woorden, gelezen, gehoord.
En plots'ling hoord' ik schreeuwen
Krijsend: het goed geluk
Van het leven, o dwaas, verzin je kapot en schrijf je stuk!
6
‘Ik heb te veel gedood door te grijpen
Te snel naar veel, door mijn ongeduld.
Ik kon niet de bloesems laten rijpen
In hun stille veraf-zijn gehuld.
Wel moet ik dit begrijpen
Nu ik mijn eigen loon
In de handen houd, het roestige goud van bedorven schoon.’
7
En ik wild' in hoopvolle gesprekken
De ervaringen dor in mijn hand,
Op een eeuwiger wereld betrekken
Aan der dingen uiterste strand.
Nog eens wild' ik vertrekken
Naar de verloren zee
Mijner jeugd helaas, wat ik dacht en deed ging zoo moeizaam mee.
8
‘Naar al wat hemels schoon wordt geheten
Neemt uit de wereld Dood ons alleen
Aan zijn verveelde hand, want wij weten
Voor wat eeuwig is vormen alleen.
En nog aleer ons vreten
De gladde wormen van
Onze verwording staan er beelden dood in de hersenpan.’
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IV
1
Nu zegen ik de kostbare uren,
Dat ik niets heb gedacht of gedaan,
Maar als de dingen heb kunnen duren,
Stil en dankbaar heb kunnen bestaan.
Toen vormde zich het pure
Aarde-ontrukt gebied
In mijn hersenkoepel: woestijn, de zee, een maannacht, het Niet.
2
Van de golven het schuim en van de ogen
De blik en spattend boven een bron
Waterbellen, op de wind vervlogen
Druppels van fonteinen in de zon.
O dat wij leven mogen
Met al wat uiterst is,
En nimmer grijpen wat door het gebaar al ontluisterd is.
3
Dat ik oud ben, getrouwd ben en vader,
Heb ik onlangs bliksemhel gezien.
En mijn hart, die gretige verrader,
Vond rust onder mijn schedel, sindsdien.
Want al nabij, al nader,
Ziet het met groter moed
Mijn niets, de woestijn, mijn sneeuwwitte plein waar ik God ontmoet.
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Elisabeth de Roos
Twee aantekeningen over Virginia Woolf
1.
October '45
Als Virgina Woolf voor het continent een etiket heeft, is het dat van virtuose van
de ‘monologue intérieur’ en de gedachten-stroom - na Joyce - in een tijd waarin de
roman zijn vorm als verhaal verloor. Van haar plaats in de engelse literatuur, van
haar rol van heel hardwerkende ‘koningin van Bloomsbury’ tegenover ‘Chelsea’,
haar vrij agressief feminisme, haar polemische positie, in het posthume Death of a
Moth staat een alleraardigst polemiekje van highbrow-met-een-scherpe-tong tegen
middlebrow, weet men hier weinig. Betekenden die twee kampen, Chelsea en
Bloomsbury, intelligentsia tegenover bohème met society-neigingen? Ook het woord
Bloomsbury heeft in de volksmond een bohème-klank, wat overigens niets zeggen
wil. In ieder geval vertegenwoordigt Virginia Woolf zelf de intelligentie met alle
stijl die intelligentie heeft wanneer zij vanzelf spreekt. En waarin ook het uit de band
springen niemand overrompelt, maar van een nooit missende charme is. De engelse
cultuur van alle eeuwen is haar familie, waarbij soms russische of franse schrijvers
te logeren worden gevraagd (b.v. Montaigne). Bij alle onvoorwaardelijke
gecultiveerdheid overigens verlangt zij dat de materie van een schrijver haar volle
gewicht aan aardsheid houdt - maar ook dat de auteur niet als een parvenu tegen die
aardsheid, dit van vlees-en-bloed (en bodem!) zijn, opkijkt; hij moet het gewoon zijn
gaan vinden (en liefst ‘van ouder op ouder’; zie haar pleidooi voor een achtergrond
van traditie in A Room of One's Own).
De roman Orlando is een wat programmatische poging om die familiezin, letterlijk,
te belichamen. Voor mij is zij compleet in deze vier romans: Night and Day, Jacob's
Room, To the Lighthouse, Mrs. Dalloway en in de essay-bundels The Common Reader
I en II, en Death of a Moth*); dit laatste is soms losser dan

*) Er is nog een latere posthume bundel ‘The moment’, die ik niet ken.
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de vorige, met toch een volmaakte zekerheid van stijl. Haar romans zijn niets minder
intelligent dan de essays, maar deze ook niets minder persoonlijk dan de romans.
Een zin, een aanwensel, een verborgen voorkeur van de besproken auteur waaraan
een ander niet dacht: vanaf zo'n onbetreden pad overziet zij het terrein, en kan zij de
veronderstelde onbevangenheid van de common reader met de subtiliteit van de
ideale lezer combineren. In werkelijkheid is natuurlijk deze onbevangenheid het
ideaal, en de gewone lezer vol vooroordelen. Soms is het bepaald wel een procédé,
maar een aantrekkelijk, een dat altijd iets verschuift aan het gebruikelijke perspectief.
Deze essays zijn bij al haar belezenheid niet geleerd, ondanks haar vertrouwdheid
met de intieme kant van het verleden (mémoires, brieven, dagboeken) niet gezellig;
het is een soort converseren met de besten.
Men kan bij de romans ook wel van een procédé spreken, en een dat hand over
hand is toegenomen; het is een manier van stromen, maar tot en met To the Lighthouse
stroomt het vol, en daarna loopt het, voor mijn gevoel, een tijdlang leeg (The Waves,
The Years). Toch zijn er overal dingen van een directheid die eraan herinneren dat
zij ‘gewoon’ begonnen is en toen ook al heel ongewoon was; en dat haar manier, het
allerknapst in Mrs. Dalloway, maar het diepst en natuurlijkst in To the Lighthouse,
eerst, in Jacob's Room, een beetje uitdagend was - iets had van: hier is het materiaal
waarvan Jacob is gemaakt, zoek zelf maar uit wat het betekent. In de beide volgende
romans is dit aardige van-de-hak-op-de-tak naar binnen geslagen (monologue
intérieur), maar die betekenis steeds duidelijker geworden; en dat in een al
verglijdender stijl, waarvoor het ene zintuig leent bij het andere, en het kijken bij het
herinneren, en de verbeelding bij de intelligentie (meer dan omgekeerd, merkwaardig
genoeg).
In tegenstelling tot de scherp-kijkende maar milde E.M. Forster, die meestal tot
haar groep gerekend wordt, heeft zij geen moeite met het suggereren van een
verrassende rijkdom in haar personnages, een robuustheid zelfs; robuustheid van
ziel, bij alle verfijning, die een onmisbare factor vormt in de invloed van Mrs. Ramsay
(To the Lighthouse) op haar omgeving, en die er is in de kinderen; en in Peter en
Elizabeth in Mrs. Dalloway, en vooral in sommige figuren in Night and Day. Het is
goed zich die bewegelijkheid-van-leven, die mogelijkheid van zich te laten
overrompelen - en de humor - in deze vroege roman te herinneren, omdat daarmee
de critiek weerlegd wordt dat de verfijning van de latere boeken ‘gezocht’ zou zijn
of iets anders dan een natuurlijke bestemming. Katherine is geen gecompliceerd
karakter, zoals dat heet, zij is gecompliceerd zoals een
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bloem bloeit, en even gezond. En een heel persoonlijke mensenkennis vult de
verfijning in de bijfiguren, b.v. Mary tegenover Katherine, Lily Briscoe naast Mrs.
Ramsay.
Virginia Woolf vond dat er essentiëel verschil hoorde te zijn tussen wat een man
schreef, en wat een vrouw; wat haarzelf zeker het naast aan het hart lag was om langs
de wegen en omwegen van het vrouwelijk gewaarworden en peinzen, vorm te geven
aan een overgevoelig en toch niet tragisch relativiteits-besef, op honderd manieren
concreet beleefd: o.a. in het vrouwelijk vermogen - of is het een fatum? - om een
hoofdzaak te zien in wat een bijzaak lijkt, in het ogenblik te leven en er toch een
identiteit op na houden. De dood is bij Virginia Woolf een negatief thema, maar de
tijd haar inspiratie; haar intense momenten zijn wanneer de tijd even stilstaat, de
dingen eruit zien of zij in de eeuwigheid worden getild - en bij die gedachte aan
eeuwigheid is het ogenblik al weer versprongen, zijn de dingen weer gewoon
geworden, is de tijd weer gaan stromen.
Vanwaar, bij al deze subtiliteit, haar enorme bewondering voor Jane Austen, die
haar zelfs nader aan het hart schijnt te liggen dan Emily Brontë, over wie zij zo goed
geschreven heeft? Want dat, zoals zij zegt, Jane Austen werkelijk, na wat meer
verkeer met de wereld, een voorloopster geworden zou zijn van Proust en Henry
James, is onwaarschijnlijker, dan dat Virginia Woolf in deze veronderstelde Jane
Austen een verwantschap met zichzelf suggereert. Zij dicht Jane Austen de paradox
toe die haarzelf karakteriseert: alles na te voelen en afzijdig te zijn. Haar eigen werk
is distant, en misschien ook wel vreemd aan sommige warme impulsen. Het ‘coeur
humain’ wordt weinig genoemd; maar daarover viel ook meer te zeggen toen de
rechte plaats nog bekend was - en wie twijfelt bovendien aan dat van Mrs. Ramsay?
Deze Mrs. Ramsay is alles wat haar kinderen, man en vrienden in haar zien, en ook
nog iets anders. Dit is de ‘human value’ waaraan Virginia Woolf haar personen toetst:
reserve is het misschien te noemen. Wat dat is - een eilandje, een tuin achter een
muur, een eigen tafel bij een raam, een gewaarwording van vroeger, iets dat op de
achtergrond van hun leven nooit helemaal weg is, en waardoor zij soms, ook als zij
zich niet afsluiten, alleen zijn. Zelfs de wereldse Mrs. Dalloway begaat soms touchante
onhandigheden omdat zij zich terug weet in die achtergrond.
Virginia Woolf's proza gaat door voor moeilijk; toch is haar stijl niet compact.
Eén ding, gezien, gehoord of gelezen, roept tien andere op. Misschien minder uit een
behoefte om beeldend te zijn, dan uit honger naar compleetheid van gewaarwording.
Ieder bekoorlijk of ontroerend ding, het kleinste of het ruimste,
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een bloemblad tegen de huid, een heuvel die praehistorie suggereert, of een oude
vrouw die doet denken aan leven en vergaan, moet een moment geheel kunnen vullen,
en doet het dat niet, dan vliegt de verbeelding - of is het de intelligentie, of de
herinnering? - rusteloos weg, en vergaart indrukken tot het ogenblik boordevol is.
Het uiterlijke leven is makkelijk in deze romans, en waarom ook niet? Ook dat
heeft bestaan. En naast wat werkelijke futiliteit die door het patroon geweven is,
lopen draden van wijsheid die zich niet schaamt pure luxe te zijn.
Wij kunnen ons afvragen hoe lang dit soort sensibiliteit, en de tegelijk
onbekommerde en heel nauwgezette uiting ervan, nog verstaan zullen worden
(dezelfde vraag geldt b.v. voor Larbaud). Er is een wereld voor nodig waarin het
‘loisir’ nog rechten heeft. Of misschien is het heimwee daarnaar al genoeg. Niet alle
heimwee hoeft naar Elysium te zijn.

2.
Februari '48
Between the Acts, haar laatste roman (de tijd is zomer '39 en de titel, hoewel
betrekking hebbend op een openluchtvoorstelling in de tuin van een buitenhuis,
herinnert aan entre deux guerres), is voor mijn gevoel wijdlopiger weer, wat schraler
ook, dan de vier beste, maar tegelijk een heel heldere, en zeker opzettelijke,
samenvatting van wat zij in haar werk heeft gewild niet alleen, maar ook van de
manier waarop zij het heeft gerealiseerd, en daarin weer vol subtiels, meeslepends
en authentieks. De mensen en de situatie zijn zo gekozen dat de helft maar hoeft
gezegd te worden, omdat huis, landschap, zwaluwen, koeien, kinderen en het
va-et-vient van een zomermiddag (waarover toch een oefenend luchteskader vliegt)
voor de andere helft spreken. Dit is dan ook de reden dat allerlei mensen ‘dit soort
boek toch op het ogenblik niet goed meer lezen kunnen’, maar is dit alles werkelijk
zo verouderd omdat het ‘veilig’ en dus maar half bestaanbaar is? Ook deze manier
van zich uiten existeert om maar een duidelijk woord te gebruiken. En trouwens
veilig - Virginia Woolf spreekt inderdaad bijna nooit over bedreiging en dood, maar
houdt zich immers des te meer bezig met de tijd, die dood in het leven. Haar personen
zijn hoe langer hoe nadrukkelijker in haar laatste boeken gewone mensen geworden
(de niet-bijzondere Clarissa Dalloway was nog wel bizonder door een charme die
haar voor haar eigen omgeving ‘anders’ maakte), en zij vangt ze alleen even op in
de momenten dat zij, bewust of niet, verlangend zijn om meer dan hun dagelijks
leven te leven, gereed om hun rol op te nemen in een roman van gevoel, of van
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zelfkennis en onwil, of in het oorlogsdrama. Die romans zelf doen zich misschien
toch nooit voor, of worden aan de verbeelding van de lezer overgelaten of aan andere
schrijvers. Men vindt in die behoefte aan onopvallendheid, dit stoppen vóór wat
dramatisch kan worden, misschien weer terug wat zij in Jane Austen zo bewondert,
maar veel sterker is er wat haarzelf belangrijk maakt, onvervangbaar, zoveel knapper
ook; omdat zij voelt en denkt in de ‘voltooid toekomende tijd’. Het is te denken dat
over honderd jaar een elegant verrassingloos verhaal (zoals die van Jane Austen) de
charme heeft van alle museumvoorwerpen waaruit men de intimiteit van voorbije
tijdperken leert, maar als men in die vergelijking blijft, dan zoekt Virginia Woolf nu
al, heel zichtbaar in Between the Acts, de betovering van sommige eeuwenoude
weefsels, waar textiel spinrag is geworden en geborduurde bloemen als echte planten
aan het verwelken zijn. Haar hele techniek is in dit boek hierop uit, en met veel
subtielere middelen dan een ‘sfeer van verwelken en vergaan’.
Want als het dat alleen was, dan zou dit zesde zintuig van haar: voor het verloop
van de tijd en het stilstaan van ogenblikken, niet in zo'n meestal volmaakt evenwicht
zijn met haar intelligentie, die de waarde en samenstelling van die ogenblikken weet.
Dan zou zij, of proeven met vermoeide zintuigen, of haar vertellen zou vol
droefgeestigheid zijn, droefgeestigheid die de lezer zelf ook gemakkelijk kan
opbrengen, en die, alléén, Virginia Woolf's haarfijne formulering niet nodig heeft.
Zij geeft het tegenwicht: de spontaneïteit waarmee een moment toch is gevuld, met
alle middelen waarover zij beschikt, niet die van tragiek, van gevoel dat uitbreekt,
wel die van zintuigelijkheid, een variabel vermogen om in de huid van haar mensen
te kruipen, humor, en, in de woorden, een ongelofelijke gave voor short cuts. Zij
leent de huid van al haar personnages beurt om beurt om een stukje van haar visie
te realiseren; van het vage oude dametje met ideeënvlucht zo goed als van
Bartholomew die de rede hoog houdt, of van de ruwe Miss La Trobe, auteur van het
spel, die tussen de bomen staat en, als de spanning wegzakt, soms hulp krijgt van de
koeien in het landschap erachter. Het is nu eenmaal Virginia Woolf's meest eigen
wet om diffuus te zijn, maar er is onder dit alles veel meer nuchterheid dan de
verfijnde techniek op het eerste gezicht zou doen denken. Nonchalant, misschien
vermoeid, maar heel matter of fact, deze keuze van ‘anybody's’ reacties om iets van
haar bedoeling mee te delen, dit ironische, voortreffelijke portret van de vulgaire en
zo benijdenswaardig levende Mrs. Manresa, wild child of nature; deze manier waarop
zij Miss La Trobe achter een borrel zet, worstelend met haar teleurstelling om de
onhandelbare materie (een
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simplistisch spel van Engeland-door-de-eeuwen-heen), en dan ineens weer bevangen
wordend door ‘woorden’. Virginia Woolfs eigen spel met woorden is als een
vingerwijzing naar wat woorden kunnen doen en niet doen: met een zin als een
deuntje b.v., waaronder zeer snel de gedachte verspringt: een verleidelijk beeld...
banaal... tòch vol echo's... tòch terug naar ‘reëel’. (And he was left with the ashes
grown cold and no glow, no glow on the log; of: In passing she stripped the bitter
leaf that grew, as it happened, outside the nursery window. Old Man's Beard.
Shrivelling the shreds in lieu of words, for no words grow there, nor roses either...).
Essentiëel is daarom ook de komst van de misplaatste Mr. Dodge - die zo graag wil
zeggen I am William - en zijn vluchtig, toch misschien diep, contact met Isa en de
oude Mrs. Swithin, de twee vrouwen die zich op woorden kunnen laten gaan, voor
wie woorden geen harnas zijn, geen conventie en geen wapen. Waar de woorden
ontbreken, zijn zij toch ergens, misschien spottend, aanwezig (their eyes met in a
common effort to bring a common meaning tot birth. The failed.) Door een netwerk
van woorden, dan boven dan onder de waterspiegel, vooruit en terug door de tijd,
over het ‘doen en laten’ te leggen, ziet zij dit doen-en-laten anders*); en als dit abstract
lijkt, dan maakt zij het immers ieder ogenblik concreet. (Een blad verkreukelen als
een woord!) Daarom ligt er wel in Between the Acts, bewust, een laatste waarheid
van Virginia Woolf - die dat ook had kunnen zijn als het niet haar laatste boek was
geweest.

*) E.M. Forster hoort ook tot de romanciers die actie door het nawerken van actie vervangen,
maar bij hem zijn er, hoe mild ook behandeld, problemen, is er moraal, al was het maar die
van mensen-en-mensen.
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H.A. Gomperts
Martin Das in Columbia
Er was een ambulance bij de Salto de Tequendama, maar geen chauffeur. Men zou
natuurlijk naar de stad kunnen telefoneren, maar hoeveel tijd zou er niet verstrijken,
voordat deze Zuid-Amerikanen in beweging kwamen? De hotelier had er op
aangedrongen, dat de dame, die plotseling onwel was geworden, ter verpleging in
zijn etablissement zou blijven, maar voor Martin stond het dadelijk vast, dat één uur
langer oponthoud in de vochtige omgeving van de waterval haar noodlottig kon
worden. Hij liet haar daarom, bewusteloos als zij was, op de brancard van de
ambulance leggen om haar zelf naar Bogotá te rijden. Door de ingevallen duisternis
zou hij niet snel kunnen vorderen, maar meer dan een uur meende hij toch niet nodig
te zullen hebben voor een afstand, die men overdag gemakkelijk in een half uur
aflegt.
- U bent gek, zei de herbergier, terwijl zij de brancard naarbinnenschoven. Het is
hondenweer en de weg is slecht.
- Het is altijd hondenweer in dat dal van jou, zei Martin. Wij moeten hier weg.
Hij zette zich aan het stuur. De lantarens van de ziekenauto gaven een miserabel
schijnsel. Men zag niet veel meer dan de regen, die in vlagen door het licht woei. De
wind sloeg met een klap de deur van het hotel dicht en toen Martin met een wijde
bocht de weg op reed had hij het gevoel, dat het ding zou omwaaien. Het was een
hoog, wiebelig voertuig op erg slappe veren.
Achter zich hoorde hij de herbergier iets schreeuwen. Hij stopte; de remmen
werkten in ieder geval. Na een ogenblik rees het druipende hoofd van de man naast
hem op.
- Wat is er aan de hand? vroeg Martin ongeduldig.
De herbergier wees naar achteren.
- U gaat de verkeerde kant op, zei hij. De stad is dáár.
- Natuurlijk. Hoe kan ik zo dom zijn?
Keren. Kon hij achteruitrijden, terwijl hij niets kon zien?
- Ik zal een lantaarn halen, bood de herbergier aan.
- Ik rijd wel door tot aan een zijweg en keer daar, zei Martin. Hij voegde de daad
bij het woord, maar stopte, toen hij de man weer hoorde schreeuwen:
- Er is geen zijweg!
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- Nonsens. Er is altijd een zijweg.
Martin reed door. Hij hield de linkerkant van de weg, omdat de rivier rechts liep,
in de diepte. Hij lette scherp op de berm. Gelukkig was het wegdek niet erg bol, zodat
de wagen maar weinig overhelde. De herbergier was een schurk, die hem wou
dwingen daar te blijven. Natuurlijk was er een zijweg. Hier hield de berm al op. Hij
stopte en stapte uit, om beter te kunnen kijken. Het was geen zijweg, maar een inham,
die hem toch groot genoeg leek voor zijn doel. Hij liep om de auto heen en opende
de deur aan de achterkant. Het was te donker om iets te zien. Misschien was zij
bijgekomen?
- Olga! riep hij gedempt.
Geen antwoord. Hij ging weer achter het stuur zitten en keerde de auto, langzaam
en accuraat.
Nu weer langs het hotel. Die vrek zou er nog wel staan; hij zou nu doorrijden, wat
de man ook roepen zou.
Maar hij zag niemand op de weg. De lichten van het huis waren uit. Een harde,
cynische vrek, dacht Martin, die naar bed gegaan is, nu er niets meer te halen valt.
Er was alleen de regen in het schijnsel van zijn lantarens, dat hem nu helderder leek
en de wind, die aan zijn rammelkast schudde. Die man dacht alleen aan zichzelf en
de rest was hem onverschillig. Geen verantwoordelijkheidsgevoel. Het was een
doodgewone, onverschillige vrek zonder verantwoordelijkheidsgevoel. Een man, die
genoegen nam met de wereld, zoals zij was. Die zijn eigen spel speelde met zijn
eigen regels. Bèng! Wat een kuil! Vandaar ook dat de weg zo slecht onderhouden
is. Er kan geen behoorlijk ziekenvervoer plaats hebben over wegen, die zo slecht
onderhouden zijn. Wat was dat? Hoorde hij iets? Zou zij zijn bijgekomen? Zou zij
roepen? Hij stopte en luisterde. Niets. De regen, de wind, het ruisende water. Hij
moest nu ongeveer bij het pad zijn, dat afdaalde naar de waterval. Zou hij even
uitstappen? Even gaan bidden bij het Mariabeeldje? Even zich laten verleiden, om
naar beneden te springen? Het zou idioot zijn in de regen. Hij klopte tegen de wand,
die hem van de zieke scheidde. Stil. Het bonzen van zijn eigen hart. De waterval. De
storm. Vooruit maar weer.
De Salto de Tequendama oefent van oudsher een grote aantrekkingskracht uit op
verliefde paren en op zelfmoordenaars. Zij hadden die middag de rots bekeken,
vanwaar dezen zich in de diepte plegen te storten. Vijf meter verder, in het ziedende
water, stak een andere, rondgeslepen rots omhoog. Volgens de overlevering, zei de
reisgids, was Bolívar, bekend om zijn durf, op deze klip gesprongen, zonder de moeite
te nemen zich eerst van zijn laarzen en sporen te ontdoen, alleen om beter te kunnen
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zien. Martin was meer geïnteresseerd in de indiaanse legenden, die volgens de gids,
om deze waterval waren ‘geweven’. Een van de verhalen uit de oude
Chibcha-godsdienst vertelt van een schone, doch slechte vrouw, genaamd Witaca,
die onder de Chibcha's kwam en hen zo bedierf, dat Chibchachum, de god van de
savanna, regens zond, waardoor de hele streek overstroomde. Een zondvloed-verhaal.
Het volk vluchtte op de hoogste bergtoppen en riep de vriendelijke god Bochica aan,
die prompt verscheen, gezeten op een regenboog, met een gouden scepter in de hand.
Hij zwaaide met die scepter en de rotsen openden zich om het water te laten
ontsnappen. Sindsdien valt het daar naar beneden. Het is jammer, dat de legende,
althans het verslag daarvan in de reisgids, over het verder lot van Witaca zwijgt.
Misschien is zij nog wel in de buurt. Misschien was zij het wel, waar die branie van
een Bolívar naar kijken wou. Misschien... Misschien lag Witaca hier achter hem op
de brancard. Onzin. Sinds het beeld van de Moeder Gods er was aangebracht, waren
alle heidense invloeden bezworen. Maar de zelfmoorden duurden voort, zei de
columbiaanse Baedeker. Vooral de laatste jaren was het aantal jongelieden, dat zich
hier naar beneden kwam storten, zo aanzienlijk gestegen, dat er over geïnterpelleerd
werd in de senaat. Daar kwam bij, dat er ook meermalen mensen verdwenen, die in
de buurt gesignaleerd waren, maar van wie algemeen bekend was - of later door
getuigenverklaringen kwam vast te staan - dat zij helemaal niet aan een ongelukkige
liefde geleden hadden. Weliswaar werden zelfs touristen, die zich op de rots naast
de waterval waagden, niet zelden slachtoffer van een misstap en kwam het ook
herhaaldelijk voor, dat een nieuwsgierige, die zich over de afgrond boog, door een
plotselinge duizeling aangegrepen - of wellicht door een vreemd verlangen
meegesleurd - de weg ging van het water; toch werd van sommige slachtoffers
gemompeld, dat politieke tegenstanders de hand hadden gehad in hun ondergang, of
ook wel door een onweerstaanbaar ongeduld gekwelde erfgenamen. Men schreef al
die verdwijningen toe aan de Salto de Tequendama, omdat van deze personen nooit
meer een spoor werd gevonden, hetgeen evenmin het geval was bij de ongelukkig
verliefden, die zich openlijk en - als het ware - officiëel van de waterval bediend
hadden. (Te hunnen gerieve was er zelfs een nis, waar zij gewoonlijk een hoed en
een gedicht achterlieten, om zowel de administratie als hun geliefde iedere twijfel
te besparen.) Het water had in de loop der tijden een diep gat uitgehold, waar al deze
overblijfselen, naar men aannam, verzameld werden. Ondernemende Columbianen
hadden enige tijd geleden bij wijze van experiment een koe in de diepte
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geplensd, maar hadden spijtig moeten vaststellen, dat zelfs zo'n groot beest helemaal
verdwijnen kon. Het debat in de senaat had alleen het resultaat opgeleverd, dat een
politieagent op het gevaarlijke punt werd geposteerd. Maar na een week had ook
deze man zich naar beneden gestort, in een vlaag van melancholie, zei men, zodat
het toezicht sindsdien weer alleen aan het Maria-beeld was toegevallen.
Die middag, bij hun bezoek aan de fameuze rots, had Martin verwacht, dat hij
naast het afgrondelijk watergekletter wel door de daar gebruikelijke duizeling, althans
angst, bezocht zou worden. De atmosfeer in het sombere, vochtige dal was ook verre
van behagelijk. Maar hij had niets bijzonders gevoeld. Hij had alleen, zacht zingend,
zich dat onmogelijke liedje trachten te herinneren, dat een atmosfeer oproept van
een enigszins andersoortige akeligheid: ‘In 't groene dal, in 't stille dal, waar duizend
bloe-oempjes bloeien, daat rui-uist een blà-ànke wa-aterval, om al die bloe-oempjes
te-e besproeien, ook 't klei-einste’. Toen was Olga, die naast hem stond, in elkaar
gezakt.
Waarom? Martin wist wel, waarom. Hoe komt het, dat men de dingen, die men
weet, toch niet voorziet? Hij wist het zo goed, dat hij met haar naar Tequendama
was gegaan, om een bekentenis te horen. Hij had alleen niet verwacht, dat de
bekentenis in deze vorm komen zou. Hij had zelfs gehoopt, dat er geen bekentenis
komen zou. Als zij die andere schuld als bagatel had kunnen zien, dan zou het
avontuur van hen beiden ook bagatel kunnen blijven en daaraan zijn charme en zijn
rechtvaardiging ontlenen. Maar nu ontpopte hun affaire zich als een eenvoudig
schandaal, zoals haar flauwvallen een schandaal was en zoals, straks, haar bijkomen
een ondragelijk schandaal zou zijn. Zij was niet wat hij in haar had willen zien: een
bij de dag levend dier, dat geen kwaad doet, omdat het geen geheugen heeft. Zij kon
niet vliegen, want zij zakte in elkaar en alles, wat hij over haar had gefantaseerd,
moest door de lelijke waarheid worden vervangen. Het was inderdaad een andere
vrouw, die daar achter hem op de brancard lag, dan het brilliante, luchtige schepsel,
waarop hij die middag nog verliefd dacht te zijn. Alle laster en ook zijn eigen
verdenkingen hadden haar niet aangetast. Waarom zou men zich niet door Witaca
laten corrumperen? Maar als er machten waren, die haar konden verlammen, wat
bleef hem dan over dan haar in de ban te doen en haar hele wezen om te gaan denken
in termen van schuld en gevaar, in de hoop natuurlijk, dat een welwillende Bochica
uitkomst zou brengen? Het was nog een korte troost, dat hij nog even in mythologische
beelden kon blijven denken en in een abstracte vaagheid er omheen kon blijven
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cirkelen, vóórdat de feiten zichzelf aan de orde zouden stellen. Ook de nacht was
nog een laatste bescherming; toen hij bemerkte, dat hij zich haar gezicht niet goed
meer herinnerde, belette de duisternis hem, om er naar te gaan kijken; hij kon niet
eens gaan vaststellen, of zij nog wel leefde. Stel, dat hij straks in Bógotá aankwam
en het bleek, dat hij een lijk in zijn wagen had vervoerd... Zou het een ramp zijn?
Het zou een oplossing zijn. Practische moeilijkheden zouden er komen. Hij zou er
gedonder mee krijgen. Maar het zou een streep zetten onder een verhaal, dat hij zo
spoedig mogelijk wilde beëindigen. Hij zou zeggen: ik breng U een vrouw, die is
flauwgevallen. Men zou antwoorden: zij is dood. U beweert, dat U dat niet wist.
Wacht U hier zolang even, totdat de politie komt. Zou hij de stommeriken van de
politie kunnen uitleggen, dat hij het niet kon weten, omdat het donker was? Zij zouden
zeggen: Maar waarom hebt U het licht niet aangedaan? Hij voelde met zijn ene hand
achter zich. Er zat inderdaad een lichtknopje. Hij liet de gaspedaal los, omdat zijn
voet begon te trillen. Hij stopte. Het was natuurlijk mogelijk, dat het lichtknopje niet
werkte. Of dat er geen lamp in zat. Het was zelfs onwaarschijnlijk, dat er een lamp
was in het interieur van dit oude, afgetakelde voertuig. Hij keek om. Hij zou het licht
kunnen zien door een ruit, maar verder niets, want aan de binnenkant van de ruit
hing een gordijntje. Hij draaide het knopje om, maar het bleef donker. Het was overal
donker, afgezien van het zwakke licht van de koplampen. De regen was opgehouden,
sinds hij het dal van Tequendama verlaten had. Verder maar weer. Zou men hem
niet voor gek aanzien, omdat hij door de nacht reed met een lijk in zijn bespottelijke
ambulance? Maar waarom zou zij dood zijn? Er is geen enkele reden om dat te
veronderstellen. Veel waarschijnlijker was, dat zij leefde en dat zij door het geschok
van de auto allang was bijgekomen. Wat een gewaarwording, tot bewustzijn te komen
in een rijdende ziekenauto! Wat moest zij wel denken, daar in het donker? Bang zou
zij natuurlijk zijn, ontzettend bang, maar zij zou niet durven gillen. Of zou zij
begrijpen, dat hij, Martin, bezig was haar te vervoeren? Zij zou begrijpen, dat hij
alles van haar wist. Het was maar goed, dat het ruitje achter hem niet open kon, want
zij zou misschien, uit zelfverdediging... Het was onaangenaam, dat hij dit alles achter
zich had, dat hij niet kon zien, wat er daar binnen gebeurde. Zij kon tenminste niet
omlopen, zolang zij in beweging bleven, om hem plotseling opzij te overvallen.
Zolang zij reden... Maar zij hadden zoeven stilgestaan. Stel, dat zij, geluidloos, de
wagen van achteren verlaten had en zich nu verschool, gehurkt op de treeplank,
zwijgend, wachtend op een
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gelegenheid... Was het idioot, om zoiets te denken? Maar gegeven haar
gemoedstoestand, haar ziekte, haar wantrouwen, haar redeloze doodsangst misschien?
Waarom werd zij door hem ontvoerd in een ziekenauto? Wat had hij met haar voor?
Als zij plotseling naast hem zou opduiken, zou hij hopelijk gelegenheid krijgen,
om haar uit te leggen... Maar zou hij wel kunnen praten met haar nu zij een ander
geworden was? Of zou het juist bijzonder goed gaan, nu de taboe's waren opgeheven?
- Je houdt niet meer van mij, zou zij ongetwijfeld zeggen.
- Ik weet nu, dat je niet boven, maar onder de maat bent, zou hij antwoorden. Mijn
verering is omgeslagen in verachting en misschien nog in medelijden.
- En je wilt mij vermoorden.
- Nee. Het stuk van je, waarvan ik hield, heb je zelf al vermoord.
Dat was dubbelzinnig. Zij zou even nadenken, hoe hij dat bedoelde. En om haar
te helpen:
- Ik bedoel het letterlijk. Van nu af aan bedoel ik alles letterlijk.
- Ik begrijp het niet.
- Zeg mij waar Theresíta gebleven is.
- Ik weet het niet. Zij is dood. Zij is bij God.
- Maar waarom? Wat doet een meisje van dertien jaar bij God?
- Ik weet het niet. Toen zij wegging is de zon voor mij voorgoed ondergegaan.
- Bla-bla. Ik heb genoeg van die zonnen, die ondergaan, van die kapellen tot haar
nagedachtenis, van heel die comedie van rouw, die iedereen doorziet.
- Martin! Weet jij zeker, dat je niet gek geworden bent? Omdat ik flauwviel op
die rots, fantaseer je plotseling de verschrikkelijkste dingen.
- Daar komt het tenslotte op neer. Het gaat erom, of ik gek geworden ben. Ik zal
je het tegendeel bewijzen. Ik geef toe dat het zou kunnen. Het is een vreemde
beschuldiging. De respectabele lady Morgan, echtgenote van de engelse gezant,
verliest haar dochtertje en acteert ontroostbaarheid, omdat zij verbergen wil, dat zij
haar dood gewild heeft, veroorzaakt heeft. Maar die respectabelheid is, om te
beginnen, phony. Dát hoef ik al niet meer te bewijzen. Als het dus vaststaat, dat je
een slechte vrouw bent voor je man, dan hoeft men niet bepaald gek te zijn, om te
veronderstellen, dat je een slechte moeder was voor je kind. Hoe ik dit weet, zal je
misschien interesseren. Ik woon immers op kamers bij de familie van je vroegere
kin-
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dermeisje. En María Rosíta is tamelijk goed op de hoogte. Je zult misschien zeggen,
dat zij verliefd op mij is en jou daarom zwart gemaakt heeft. Maar ik heb de
bevestiging van alles, wat zij mij verteld heeft, van Joost van den Vondel, of hoe die
schilder-vriend van jou heten mag. Ook hij had natuurlijk redenen om mij dit alles
te komen vertellen. Maar die redenen belasten jou alleen maar zwaarder. Hij is mij
zelfs komen bedreigen met het motief, dat hij niet zonder je leven kon. Je zult niet
ontkennen, dat hij althans mijn voorganger was en dat hij dat al was in de tijd, dat
je man nog niet naar Engeland was geroepen. Het is begrijpelijk, dat de contrôle van
een kind je meer last bezorgde dan van een man, die allang wist, dat je geen heilige
was. Waarom vertelde je Theresíta bij iedere gelegenheid, dat ze lelijk was, terwijl
ik portretten gezien heb, waaruit het tegendeel bleek? Je was misschien jaloers op
haar, die niet lang meer een kind zou blijven, terwijl jij zelf ouder werd.
- Het is niet waar. Als ik Theresíta soms zei, dat zij lelijk was, dan was dat alleen,
omdat ik haar wilde bewaren voor de ijdelheid, die mijn ongeluk is. Misschien is
ijdelheid een te globaal woord. Het is het weten, dat je mooi bent, en de angst, dat
degeen, die je aantrekt, zal ontdekken, dat het alleen de huid is. Ik heb het altijd als
onmogelijk beschouwd, dat iemand langer dan even van mij kon blijven houden.
Behalve dan Vondel, maar hij is ook niet iemand, hij is eigenlijk familie: hij heeft
dezelfde kwaal. Maar die kwaal was het ook die ik Theresíta besparen wou: het
telkens willen proberen, of de mooiheid nog werkt en telkens weer het verdriet, dat
zij zo kort werkt.
- Laat mij je de volgende feiten in herinnering brengen. Theresíta sliep in een
kamer naast de jouwe, toen zij van haar engelse kostschool terugkwam. Arthur was
naar Engeland vertrokken om oorlog te voeren. Jullie vriend Vondel kwam toen veel
vaker over de vloer. Waarom moest Theresita toen plotseling naar de zolder
verhuizen? Was dat ook een maatregel, die je nam uit liefde voor haar?
- Dat was een maatregel, die ik nam, omdat zij ziek werd en niet slapen kon in
haar eigen bed. Bogotá ligt op een plaats, vol van aardbevingen en gevaarlijke
aardstralen voor wie daar gevoelig voor is. Ik heb nu eenmaal die gevoeligheid en
ik heb een plaats voor haar gezocht, die gezond was.
- Je had die gevoeligheid nooit ontdekt, voordat Vondel je die wichelroedetheorieën
verteld had. Hij suggereerde je alles. Hij leverde de energie en jij beefde als een blad.
Misschien ben jij voor niets aansprakelijk. In elk geval beschikte je plotseling
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over de duisterste machten. Je bent het hele huis rond gegaan met een sleutel aan
een touwtje, totdat je ergens in de nok een plaatsje voor Theresíta ontdekt had. Het
was een manier om haar voorlopig uit de buurt te hebben en of de sleutel het meest
symbolisch was of het touw, kun je het beste zelf beoordelen.
- Mijn gevoeligheid voor aardstralen is even echt als jij en ik. Inderdaad wist ik
daar niets van, voordat Bob mij er opmerkzaam op maakte. Maar wel was ik soms
ziek, zonder dat een dokter de oorzaak ontdekken kon. En sinds ik dit weet en deze
gevoeligheid in mij zelf heb leren gebruiken, is mijn leven totaal veranderd. Ik ben
vanmiddag flauwgevallen, omdat de rots van Tequendama een kruispunt van
aardstraalbanen is, met een bijzonder hevige werking. Ik heb Theresita een andere
kamer gegeven voor haar eigen bestwil alleen.
- Waarom heb je Vondel door mij willen vervangen?
- Hij zegt, dat ik aarde ben en hij water en jij lucht. De aarde houdt blijkbaar meer
van de lucht dan van het water.
- Heb je Theresita tot zelfmoord aangespoord?
- Natuurlijk niet. Ben jij verliefd op Theresíta, die je nooit gezien hebt?
- Ik zou misschien verliefd op haar geworden zijn, als jij niet tussenbeide was
gekomen.
- Nee, je bent het nu. Een gestorven meisje is een ideale liefde voor een luchtgeest.
- Laten we dit niet als een drama van elementen gaan beschouwen. Dat is een
typische manier van denken voor die charlatan van jou.
- Hij is lief voor mij geweest.
- Hij is een slijmerige beer, een aansteller en een oplichter. Je zou misschien alleen
kunnen zien, hoe walgelijk hij is, als je zijn landgenoot was. Die vage kletspraat over
aarde en water, al dat kwasi-diepzinnige gefilosofeer met een katholiek sausje en
met de pose van de ‘homme du monde’ komt voort uit een zó typisch hollandse
oneerlijkheid, dat ik je misschien vergeven moet, dat je daar geen zintuig voor hebt.
Zij glimlachte.
- Je weet natuurlijk, dat ik ieder gescheld op mijn vrienden als een compliment
aan me-zelf opvat.
- Is het weer zover? Moet zelfs dit gesprek zo aflopen, dat wij straks hierachter,
op de brancard... Maar er is iets anders. Ik heb het verslag gehoord van die laatste
avond van Theresíta en van wat jij toen gezegd hebt.
- Wat heb ik gezegd?
- Je hebt een briefje gevonden, dat zij bewaarde. Het was van een neef...
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- Van Gerald Morgan, de jongste broer van Arthur.
- Een oom dus. Deze oom was een idealist.
- 't Zijn allemaal idealisten in zijn familie. Arthur verzamelt kevers. Gerald, die
tien jaar jonger is, schrijft filosofische reisverhalen.
- Precies. Je vriend Vondel heeft het mij uitvoerig verteld. Bij het uitbreken van
de oorlog woonde Gerald in China, om na te denken. Hij reisde onmiddellijk naar
Londen, om zich aan te melden als dienstweigeraar. Ze sloten hem op; hij was een
man van principes. Dit maakte grote indruk op Theresíta. Zij heeft hem een keer in
de gevangenis mogen bezoeken en dacht sindsdien aan niemand anders. Zij wilde
niet weg uit Engeland, omdat zij in zijn buurt wilde blijven en hetzelfde gevaar wilde
lopen als hij. Maar zij was toen twaalf jaar en daarom werd er door hogere machten
over haar beschikt. Het enige ding, dat haar aan deze oom herinnerde, was dat briefje,
dat hij haar geschreven had. Zij had het zorgvuldig opgeborgen. Ik weet niet, hoe jij
het gevonden hebt. Maar op die avond, dat jij ermee binnen kwam, zaten Theresíta
en het kindermeisje samen te handwerken en te babbelen. Theresíta had een hartstocht
voor het vertellen van verhalen. Jij hebt dat nooit geweten, want zij hield altijd op,
als jij binnenkwam. Zij vond vertellen zo heerlijk, zei María Rosíta, dat, als een
verhaal uit was, zij vaak nog verderging met het produceren van woorden en als zij
er geen meer wist, dan zei ze maar: ‘Enne, enne, toen...’ of zij begon weer opnieuw
en María Rosíta begon dan te lachen en Theresíta ook, want zij waren altijd erg
vrolijk, als zij samen waren. Die avond was zij zich weer aan een ‘enne, enne, toen’
te buiten gegaan, maar op het ogenblik, dat jij binnenkwam, verstomde het gelach.
Je had misschien gedacht, dat zij schrikken zou of zich vernederd voelen, als ze zag,
dat jij haar briefje gevonden had, dat je in een trillende hand voor je uitdroeg. Maar
je hoorde alleen, dat het plotseling stil was en Theresíta keek niet eens van haar
handwerkje op. Misschien was dat de oorzaak, dat je driftig werd en haar het papiertje
op de handen smeet. Herinner je je, wat je toen gezegd hebt? María Rosíta weet het
nog heel goed. Je zei: ‘Als ik op jouw leeftijd zulke briefjes gekregen had, zou ik
me van kant gemaakt hebben.’ Is dit waar, Olga, of is het laster?
- Het is waar.
Martin keek zwijgend voor zich uit. De auto maakte diepe voren in de modderige
weg, wat een klef zuigend geluid gaf. Hij dacht aan de verontwaardiging, waarmee
María Rosíta hem dit verhaal had gedaan en die hij toen zo gemakkelijk had gedeeld.
Maar tegelijkertijd had hij gedacht, dat haar motief voor het
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vertellen ervan niet zoveel verschilde van dat van Olga. Dat was het laaghartige: dat
alles, wat gezegd en gedaan wordt de bedoeling heeft van zelfverheffing en
zelfrechtvaardiging. Hoeveel bewonderenswaardiger was dan het eenvoudige ‘het
is waar’ van Olga. Men kon eigenlijk alles doen, goed of slecht, als men maar niet
op zelfrechtvaardiging uit was. Dit leek hem tenminste een gedragslijn, binnen zijn
eigen bereik. Hij wilde Olga's hand grijpen, om haar te verstaan te geven, dat hij haar
niet meer als een rechter van instructie zou ondervragen, maar bedacht nog, dat het
beter was, te wachten, totdat de gebeurtenissen geheel opgehelderd zouden zijn.
- Jij ging, trillende van woede, de kamer uit, ging hij op zachte toon voort en
Theresíta kon eenvoudig geen woord meer uitbrengen. Zij liet haar handwerkje op
de grond vallen en met het briefje als een propje in haar hand geklemd, ging zij naar
haar zolderkamertje. Toen María Rosíta haar daar later vond, zat zij met grote ogen
voor zich uit te staren. Zij stond op en liep langs haar heen en toen op een drafje naar
jouw kamer. Even later kwam zij daar weer uit, langzaam en bleek. Het kindermeisje
stond nog op de gang en zag de deur van je kamer weer opengaan. Jij was het niet,
maar het was Vondel, die eruit kwam. Hij liep haar achterna, maar zij had de deur
van haar kamertje afgesloten. Sindsdien heeft niemand haar meer durven benaderen
en heeft ook niemand haar meer gezien. Hij zei het laatste bijna fluisterend. Hij
verwachtte, dat Olga zou beginnen te snikken. Maar dat deed ze niet. Zij sprak op
een ernstige, verwijtende toon:
- Ach, Martin, dit is toch allemaal niet waar. Dit zou toch niet waar kunnen zijn.
Ik zal je alles vertellen. Ik was jaloers, maar niet, omdat Theresíta ouder werd; ik
was al jaloers, toen zij nog een heel klein meisje was. Er was een verstandhouding
tussen Arthur en haar, waar ik van het begin af aan buiten stond. Was het een kwestie
van nationaliteit? Zij beiden Engels en ik Russisch? Ik geloof het niet. Het was een
kwestie van gelijk zijn en anders zijn. Zij waren een keer allebei ziek, toen Theresíta
nog heel klein was en zij schreven briefjes aan elkaar van de ene kamer naar de
andere met het kindermeisje als postbode. Ik onderschepte die briefjes en las ze om
mezelf te kwellen. Voor iedereen was Arthur een dwaas, die het met al zijn connecties
niet verder gebracht had dan tot een zuid-amerikaanse post. Een kinderlijke man, die
achter de piano zat of prutste met vieze torren in flesjes en de zaken van de legatie
in het honderd liet lopen. Maar voor Theresíta was hij een soort afgod en zij schreven
elkaar gewoon minnebrieven. ‘Laten wij samen naar Engeland gaan’, schreef het
kind, ‘niemand dan jij en ik op een grote boot’. ‘Het is goed’, schreef hij dan terug,
‘we zullen samen
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naar Engeland gaan en vandaar naar Marokko, Perzië, Indië en China.’ En verder
allemaal onzin over een sluiertje, dab zij dan zou moeten dragen en dat bij een
wereldberoemde sluiermaker in Constantinopel zou worden besteld en over de
concerten, die zij zouden geven voor de keizer van China, waar zij vooral slaapliedjes
voor moest zingen, omdat hij aan slapeloosheid leed. Die briefjes wonden haar op.
Zij kreeg koorts en ik moest de correspondentie verbieden. Zij was altijd een kind,
dat teveel toegaf aan haar zwakheden. Er waren dingen, die zij niet lustte of liedjes
die zij niet wilde zingen, om de idiootste redenen. Ik herinner me een scène over ‘het
maantje gluurt naar binnen’, dat ik aan de piano voor haar zong. Zij werd er hysterisch
van. Zij zei, dat zij niet wilde, dat er iemand naar binnen gluurde en als zij zich
uitkleedde, deed zij de gordijnen stijf dicht. Arthur gaf haar dan gelijk, maar ik wilde
haar er doorheen helpen. Ik wilde een vrouw van haar maken, die opgewassen zou
zijn tegen allerlei grillen en zwakheden. So was het ook met die dweepzieke verering
voor die verschrikkelijke Gerald. Ik zag dat als een gevaar, want hij was naar China
gegaan, omdat hij in Engeland onmogelijk was geworden. Hij was een soort satyr,
die alle vrouwen aanrandde. Toen ik hem voor het eerst ontmoette - ik was toen juist
met Arthur getrouwd - drukte hij mij heimelijk de sleutel van zijn kamer in de hand.
Toen ik zag, dat Theresíta een briefje van hem bewaarde, voelde ik al mijn bloed
wegtrekken. Ik wou haar zo scherp mogelijk inprenten, dat het verkeerd was, wat zij
deed. Toen heb ik misschien een ongelukkige uitdrukking gebruikt en ik heb inderdaad
een tijd gedacht, dat zij zich van kant gemaakt had. Maar een maand later ongeveer
kreeg ik bericht uit Engeland, dat zij daar was aangekomen. Ik ben nooit zo dankbaar
geweest als toen. Maar in Bogotá dacht iedereen, dat zij dood was. Arthur en zij
hadden buiten mij om geregeld, dat zij weer naar Engeland terug kon gaan, omdat
zij in Columbia niet gelukkig was. Dat zij niet van het leven hield, was voor mij een
minder vernederende waarheid dan deze. En toen ik eenmaal de gelegenheid om het
te vertellen had laten voorbijgaan, moest ik de comedie wel voortzetten. Ik liet een
kapel bouwen voor haar nagedachtenis en toen had ik niet eens meer het gevoel, dat
dit oneerlijk was, want voor mij, die zij ontvlucht was, leefde zij inderdaad niet meer.
Martin keek voor zich op de weg. Automatisch ging hij nog steeds door de kuilen
te vermijden. Hij meende in de verte de eerste lichten van de stad te zien.
- Als je je dus tot Theresíta voelt aangetrokken, ging Olga voort, dan staat niets
je in de weg om haar te gaan opzoeken. Of heb ik gelijk gehad en hou je alleen maar
van dooie meisjes?
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- Ik heb niet het gevoel, dat je me haar afneemt, zei Martin, door me dit te vertellen.
Alles wordt nu veel duidelijker.
- Misschien ga je wel vinden, dat een vrouw van vlees en bloed toch toeter is dan
een hersenschim.
- Maar hoe kan ik weten, dat je nu de waarheid spreekt? Jij, die bekent zo geweldig
gelogen te hebben? Eerst had je Theresíta vermoord en nu wil je me wijsmaken, dat
zij in Engeland op kostschool is.
- Ik kan je gemakkelijk genoeg brieven laten zien, waaruit blijkt, dat ik de waarheid
spreek. Breng mij maar naar huis.
Het waren inderdaad de lichten van Bogotá, die opdoemden. Toch rijd ik niet
zonder reden om de kuilen heen, dacht Martin, want ik heb een zieke in mijn wagen.
Hij keek naar de lege plaats naast zich. Ik heb een zieke op de brancard. Zou hij Olga
van vlees en bloed verkiezen boven een levende Theresíta? Als het eens waar was,
wat hij haar had laten zeggen?
Op de plaats, waar hij zich had voorgesteld, dat zij gezeten had, hing een vaag
licht. Martin keek ongelovig naar dat licht. Hij draaide zich om. Het kwam uit het
interieur, het scheen door het gordijntje naar buiten. Hij stopte en bleef roerloos
achter het stuur zitten. Het was weer beginnen te regenen. Hij luisterde scherp, maar
in de wagen bleef het stil. Dit is het moment, waarop ik de god Bochica zou willen
aanroepen, dacht hij. Waarom braken de wolken niet vaneen? Waarom verscheen
hij niet op zijn regenboog?
Martin zat een hele tijd zo, wachtend tot hij gestommel zou horen of geklop aan
de tussenwand. Maar het bleef stil. Eindelijk vermande hij zich, stapte uit en liep om
de auto heen. Hij maakte de achterdeur, die op een kier stond, open en keek naar
binnen. De ambulance was leeg. Ook de brancard, die hij bij het hotel del Salto erin
geschoven had, ontbrak. Het drong niet onmiddellijk tot hem door, dat dit vreemd
was. Hij had misschien haar hele aanwezigheid gefantaseerd. Hij ging weer achter
het stuur zitten. Wat deed hij met deze ziekenauto in Columbia? Waren de lichten
in de verte Bogotá of was hij precies de verkeerde kant uitgereden? In zijn eerste
opwelling had hij misschien de goede richting gekozen en de herbergier had hem uit
boosaardigheid laten omkeren. Had hij niet samen met de herbergier de brancard
met Olga erop in de wagen geschoven? Hij moest haar verloren hebben op het
ogenblik, dat hij omkeerde. De deur was zeker niet goed gesloten geweest en door
een schok, of misschien, later, door een kuil in de weg, was de brancard eruit gegleden
en in de modder terecht gekomen. Martin trachtte zich te dwingen tot kalm overleg.
Zou hij terugrijden om haar te zoeken? Of zou hij de politie waar-
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schuwen? Maar als de politie haar eens niet vond? Sommige mensen zijn onvindbaar.
Er zou een onaangename verdenking op hem vallen. Hij was toch niet uitgestapt bij
de Salto de Tequendama? Dat zou natuurlijk de stelling van de politie zijn. Hij was
uitgestapt en had haar daar naar beneden geworpen, zou zij beweren. De herbergier
zou natuurlijk getuigen, dat hij met haar vertrokken was. Hij zou erop wijzen dat hij
niet had willen blijven, wat toch het verstandigste zou zijn geweest; dat hij een
vreemde haast aan de dag gelegd had, om weg te komen; dat hij nerveus geweest
was en de man had afgesnauwd. Het zou er somber voor hem uitzien. Het was beter,
dat hij zelf onmiddellijk terugging om haar te zoeken. Maar als zij was bijgekomen,
na onzacht op de grond gevallen te zijn? zij zou misschien hulp geroepen hebben en
als het ongeluk bij het keren was gebeurd, dan zou zij nu in het Hotel del Salto zijn.
Maar wie zou geloven, dat hij haar bij ongeluk verloren had? Hoe precies was het
keren in zijn werk gegaan? Hij was eerst vooruit links de inham ingereden en daarna
achteruit, maar niet precies in de richting van de weg, maar enigszins scheef tot aan
de plaats, waar hij vermoedde, dat de weg ophield. Maar waar de weg ophield,
stroomde, enige tientallen meters lager, de rivier. Dat moment, waarop hij,
achteruitrijdend, stopte, kon het ogenblik geweest zijn, dat de achterdeur was
opengestoten en dat de brancard eruit was gegleden; en dan was zij niet op de weg
gevallen, maar eraf; het resultaat zou ongeveer hetzelfde zijn als op de rots bij de
waterval.
Het was in ieder geval noodzakelijk dat hij terugging. Zo snel mogelijk. Zonder
op kuilen te letten. Met alle snelheid, waartoe dit waanzinnige voertuig in staat zou
zijn. Maar toch voortdurend kijkend naar de weg, dat hij haar niet zou overrijden.
Want zo breed was de weg niet, dat zij nu ergens links in de modder zou liggen. Hij
had aldoor op het midden gereden en zou dat terug ook moeten doen. Het was
vervelend, dat zijn lantaarns niet meer licht gaven, zodat hij haar uit de verte zou
kunnen zien, als zij ergens lag, in de modder. Nee, dit snel terugrijden was een
roekeloos idee. Hij moest het heel langzaam doen. En kon hij dan nog zeker zijn, dat
hij haar zou ontdekken? Als hij haar niet zou zien, zou hij dan niet altijd het
vermoeden behouden, dat zij een van de bobbels in de weg was geweest?
Als hij haar niet zou vinden, zou hij natuurlijk naar het hotel rijden, om te vragen,
of zij daar soms was. Het zou even een moeilijk moment zijn als hij de herbergier
deze vraag moest stellen. Maar als zij er niet zou zijn, zou de man dan niet iets raars
gaan denken? Of, als zij er wel zou zijn, zou hij dat dan niet verzwijgen, eenvoudig
omdat deze man te onheilspellend

Libertinage. Jaargang 1

28
was, om een goed bericht te kunnen geven?
Een andere vraag, die hij zich nog niet eerder gesteld had: hoe kwam die man
eigenlijk aan een oude, chauffeurloze ambulance? Waarom had hij dat idiote voertuig
daar klaar staan? Een voertuig bovendien waarin een mechanisme was aangebracht,
dat maakte, dat de brancard, bij zekere oneffenheden in de weg door een deur, die
niet sloot, naar buiten gleed? Of had hij hem juist daarom wijsgemaakt, dat hij de
verkeerde kant opreed? Maar hij zag daar ginds toch de lichten van Bogotá en daarin
had de man dus gelijk gehad. Onopgehelderd was nog, hoe het kwam, dat het licht
plotseling was aangegaan in de ambulance. Hij had eerst aangenomen, dat Olga het,
binnen, had aangedraaid. Maar Olga was er niet. Wie had het licht aangedaan? Laat
ik daar met een koel hoofd over denken, zei Martin tot zichzelf, vóórdat ik verder
iets doe. De eerste mogelijkheid is, dat het gewoon is aangetrild, hoewel de meeste
lichten eerder uittrillen dan aan. Een tweede mogelijkheid is: een of andere
aanwezigheid. Het vreemde is immers ook, dat ik een heel gesprek met Olga
gefantaseerd heb, waarbij ik mij geen ogenblik heb wijsgemaakt, dat zij er werkelijk
was, maar waarbij ik toch ook niet de minste moeite had, om mij dat voor te stellen.
Het merkwaardige was, dat zij daarbij dingen gezegd heeft, die ik nog niet wist.
Indien het waar is dat Theresíta leeft en in Engeland op kostschool is, dan kan deze
waarheid toch maar niet eenvoudig aan mijn fantasie ontsproten zijn, dan moet er
een invloed, een aanwezigheid geweest zijn, die òf Olga was òf... op een andere
manier op de hoogte. Om dit te verifiëren zou het dus in de eerste plaats noodzakelijk
zijn, om naar Engeland te gaan of aan Sir Arthur Morgan te schrijven. Hij zou in de
vroege ochtend een vliegtuig kunnen nemen naar Baranquilla en daar zou hij wel
een boot vinden, die hem naar Engeland kon brengen. Hij zou in één moeite door
iets meer kunnen doen aan de bevrijding van het vaderland dan het verzamelen van
oude kleren, waartoe hij zich tot nu toe had beperkt. Hij zou bij het leger gaan en
intussen zou hij Theresíta trachten te vinden. Hij zou haar nader inlichten over de
ware aard van Gerald Morgan. Maar hij zou tevens weten, dat er hier, vanavond, iets
vreemds was gebeurd. Hij zou herinnerd worden aan haar opmerking over de keuze,
die hij zou moeten maken tussen een gestorven Theresíta en een Olga van vlees en
bloed. Moest het niet juist andersom zijn? Zou hij niet moeten kiezen tussen een
levende Theresíta en een gestorven Olga? Zou zijn voorkeur naar de gestorvenen
blijven uitgaan?
Als Olga dood was, wanneer was zij dan gestorven? Was het misschien al gebeurd
op de rots, bij de waterval, toen hij het
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gevoel kreeg, dat zij een ander was geworden? Misschien was zij, letterlijk, een ander
geworden, vervangen door een hallucinatie. Zijn hallucinatie. Misschien was hij bij
het hotel aangekomen, denkende dat hij haar in zijn armen droeg, terwijl de herbergier
sag, dat hij niets in de armen had. Vandaar misschien het wantrouwen van deze man
en de vreemdheid van zijn optreden. Maar waar was Olga dan gebleven, indien hij
haar op de rots bij de waterval al verloren had? Dat was niet moeilijk te raden, maar
hoe was zij er afgevallen? Uit zich zelf of door zijn toedoen? Hij wist het niet. In
zijn herinnering was zij flauw gevallen. Maar de andere hypothese verklaarde beter
haar afwezigheid in de ambulance. Zij was nooit in de ambulance geweest. En de
herbergier, die hem met een vrouw naar de waterval had zien gaan, maar alleen
terugkomen, terwijl hij toen wartaal uitsloeg, moet zijn zeer pertinente verdenkingen
gehad hebben. Hij wou hem in het hotel houden, om de politie te kunnen
waarschuwen, die hem daar vinden zou. Maar toen hij volhield dat hij wegmoest,
had de man hem laten gaan, omdat hij bang voor hem was. Wij zijn allemaal bang
voor elkaar. Hij stond niet meer op de weg, toen hij voor de tweede keer langs kwam,
omdat hij de benen genomen had en, misschien ook, omdat hij zo gauw mogelijk de
politie in Bogotá had willen waarschuwen. Deze politie was hem natuurlijk tegemoet
gereden. Het verbaasde hem, dat zij er nog niet was. Misschien was het toch het
beste, om te keren en terug te gaan. Ofschoon, als de politie hem op de hielen zat,
dan lag Olga niet ergens op de weg, en als Olga ergens op de weg lag, dan had de
herbergier hen samen zien vertrekken en dus ook niet de politie gewaarschuwd. Nee,
het gevaar was vóór hem of achter hem, maar niet aan beide kanten. Misschien was
het het beste, dat hij hier eenvoudig de komst van de politie afwachtte. Hij kon toch
altijd bewijzen, dat hij door twee torpederingen ziek was geworden en daarom ook
in Columbia was terechtgekomen. Zij moesten dan maar aannemen, dat hij werkelijk
niet wist wat er op de rots van Tequendama was gebeurd. En als zij niet kwamen,
dan had hij dus ook niets verkeerds gedaan, dan had hij zich ook niet vergist, maar
inderdaad een bewusteloze Olga in zijn wagen geladen; dan was hij haar alleen door
een ongelukje kwijt geraakt. Een zekere nalatigheid zou men hem misschien ten laste
leggen. Men verliest toch eigenlijk niet zo maar vrouwen uit ambulances. Men sluit
de deur toch beter en zorgt ervoor, dat het niet kan gebeuren.
Maar, aan de andere kant, was dit al ooit eerder voorgekomen? Zeker niet. En was
men verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een gebeurtenis die nooit
voorgekomen was? Was juist de
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complete onwaarschijnlijkheid, de wilde absurditeit van dit ongeluk niet zijn afdoend
excuus? Wachtende op de politie kon hij de mogelijkheid afdenken, die hij zoëven
had laten schieten: Indien Theresita niet meer in leven zou blijken te zijn, zou hij
weten, dat zijn gesprek met Olga imaginair geweest was, behalve dan, dat het
plotseling gaan branden van het licht op een of andere aanwezigheid zou kunnen
duiden. Hij experimenteerde met het lichtknopje; na twee keer draaien ging het aan,
na één keer, uit. Waarschijnlijk had hij het, na zijn eerste, vergeefse poging, zonder
te kijken, zelf aangedraaid. Verdiept in zijn gesprek met Olga, had hij het eerst na
afloop daarvan gemerkt.
Deze ontdekking gaf hem een gevoel van haast. Hij startte en reed weg. Er was
iets geruststellends in deze rationele oplossing. Maar tegelijkertijd gaf zij hem het
onbehagelijk gevoel, dat hij alles zelf deed en dat hij voortdurend de dupe kon zijn
van zijn eigen gedachten. Het licht was normaal, het gesprek dus verbeelding. De
politie was niet verschenen. Hij had Olga dus mee teruggebracht van de waterval.
Ofschoon - het was ook mogelijk, dat de herbergier de politie niet had gewaarschuwd,
omdat hij geen moeilijkheden wilde hebben. Het was typisch een man, die geen
moeilijkheden wou hebben. Hij naderde de stad, toen de motor onregelmatig begon
te lopen en tenslotte afsloeg. De benzine was op. Toen hij uitstapte, voelde hij zich
dodelijk vermoeid. Hij opende de achterdeur en klom naar binnen. Er was geen extra
benzine. Er was een bank, waarop de brancard behoorde te rusten. Morgenochtend
vroeg zou hij wel terugrijden. Hij zou dan goed kunnen zien en hard kunnen rijden.
Als hij haar niet vond, bleef hem altijd de mogelijkheid om met deze afschuwelijke
rammelkast bij Tequendama de afgrond in te vliegen. Als het dan gewoonte werd,
om spoorloos te verdwijnen, dan zou hij voor niemand onderdoen in die kunst. De
herbergier zou ondervinden, dat men nog geheimzinniger en schadelijker kon zijn
dan hij. Hij strekte zich uit op de bank en sliep in.
De volgende morgen herinnerde hij zich, dat hij benzine moest halen. Hij stapte
uit en zag, dat hij niet ver van het vliegveld was, waar hij zeker wel een paar blikken
zou kunnen krijgen.
Het was prachtig weer; het gras glinsterde van de dauw. Het was zo helder, als
het alleen in de heel vroege ochtend kan zijn. Op het vliegveld vertelde men hem,
dat hij even moest wachten, omdat men eerst het toestel voor Baranquilla moest
afwerken, dat op vertrekken stond. Er waren nog plaatsen open en daarom kocht hij
een biljet. Om een eventuele achtervolger op een dwaalspoor te brengen, gaf hij zijn
naam op als Carlos Bochica.
Even later zat hij hoog in de lucht.
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W.F. van Leeuwen
Losse schroeven in Sartre's filosofie
De existentialistische termen, waarmee tegenwoordig allerwegen geschermd wordt,
stammen oorspronkelijk maar voor een klein deel uit het arsenaal van Jean-Paul
Sartre, maar hun succes is niet meer van het zijne los te maken, en het zijne dankt
hij niet minder aan zijn romans en toneelstukken dan aan zijn doctrine. De populariteit
van de filosofische schrijver, de schrijver met een leer of een ‘boodschap’ is ouder
dan vandaag: figuren als Rousseau, Goethe, Tolstoï, Dostojewski, Rolland, D.H.
Lawrence vervulden ieder een tijdlang de rol van geestelijke leidsman voor de velen,
die buiten de godsdienst en de vakfilosofie een antwoord zochten op de
‘levensvragen’. Het is zeker deze combinatie van een literatuur en een leer die ook
voor Sartre's wereldreputatie aansprakelijk is; zo is bijvoorbeeld zijn
mede-existentialist Merleau-Ponty, die zich niet op literair terrein begeeft, maar als
filosoof en essayist minstens zijn gelijke is en begrijpelijker schrijft, niet half zo
bekend als hij; terwijl anderzijds zelfs de roem van een schrijver als Malraux, die in
zijn thema's en zijn hele problematiek toch zoveel met hem gemeen heeft, naast
Sartre's enorme vermaardheid is gaan verbleken.
Men moet echter de filosoof en de literator in Sartre duidelijk onderscheiden en
men kan zijn romans niet direct beschouwen als een andere ‘zetting’ of als illustratie
van zijn filosofie; als ieder goed schrijver staat hij dichter bij het leven dan bij de
leer, en deelt hij de scepsis die de romancier steeds heeft tegenover de filosofie, die
apriori gezien wordt als het omzetten van een bepaalde levensinstelling in begrippen.
(Dit apriori behelst zelf een filosofie, die echter iedere andere overleeft zolang het
leven sterker blijft dan de leer.) In zoverre is hij misschien als Tolstoï, als Dostojevski,
als Lawrence, als schrijver ruimer en wijzer dan in zijn filosofische overtuigingen.
Overigens geloof ik dat in hem de schrijver en de filosoof niet erg gelukkig
samenwonen. Hij is zeker een begaafd en inventief romancier met een zeer
persoonlijke en vaak geobsedeerde sensibiliteit voor bepaalde zintuigelijke aspecten
der realiteit, en wiens
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eerste boeken tot het beste behoren, welke in Frankrijk sinds 1930 geschreven werden.
Maar juist die sensibiliteit en geobsedeerdheid, waar hij als romancier op leeft, leiden
in zijn filosofie tot onhoudbare verabsoluteringen en blinde vlekken.
Omgekeerd is in zijn latere literaire werk de neiging tot filosofische demonstratie
misschien toch te veel plaats gaan innemen ten koste van het ‘Erlebnis’; m.i. heeft
hij althans het niveau van La Nausée en Le Mur nooit meer bereikt; hij lijkt mij
dikwijls (zij het ook in mindere mate dan de latere Tolstoï of Lawrence) een schrijver
gestoord door een filosofie. Zo lopen de filosoof en de schrijver elkaar enigszins in
de weg, misschien beide weer gestoord door een derde: het hoofd van de
existentialistische school, die echter zelf ongestoord zijns weegs gaat, en wiens
nadrukkelijke, rustig zelfverzekerde en vaak moraliserende stem, die geen raadsels
schijnt te kennen en het vertrouwen geeft dat hij wel weg weet met de problemen
van de dag, misschien een van de voornaamste redenen is van Sartre's invloed in het
onzekere na-oorlogse Europa.

Uitgangspunten.
Sartre's filosofie is in grote lijnen die van Martin Heidegger, al heeft zij bij hem toch
een eigen kleur gekregen - voorzover men hier van kleur spreken kan - en een aantal
veranderingen en uitbreidingen ondergaan, waarvan Heidegger zich uitdrukkelijk
gedistanciëerd heeft. Hoewel hij in vakjargon niet voor de duitser onderdoet, is zijn
stijl een heel andere, minder zwaar en duister, ook droger en minder persoonlijk.
Men kan moeilijk beweren dat hij als filosoof goed schrijft; met al zijn
breedvoerigheid en eindeloze herhalingen komt hij slechts zelden tot een heldere
formulering; men kan zich voorstellen waarom Jünger hem genoemd heeft ‘Unser
grösster deutscher Schriftsteller’. Bij nadere beschouwing blijkt het betoog meestal
meer saai dan streng, tot het onderbroken wordt door aardige concrete voorbeelden,
waarin kennelijk de romancier weer aan het woord is, en die dikwijls het verband
tussen zijn wereld en deze filosofie duidelijker maken.
L'Etre et le Néant, waarin hij zijn systeem, of zijn lezing van Heidegger's systeem
geeft, betekent reeds een tweede fase in zijn filosofische ontwikkeling, en om het
persoonlijk sentiment te vinden, dat deze filosofie haar ‘lading’ geeft, hetzij als
uitvloeisel ervan, hetzij als verweer ertegen, moet men teruggaan tot de periode van
La Nausée en de twee studies over de verbeelding. La Nausée is voor Sartre de
sensatie, die de mens bevangt wanneer hij de dingen plotseling niet langer ziet als
groot instrumentarium of natuurlijk décor voor de menselijke doelstellingen, maar
in hun toevallige, buitenmenselijke, bizarre aanwezigheid, hun
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être de trop, hun nudité obscène. Ook het menselijk lichaam hoort tot die dingen, en
het bewustzijn loopt voortdurend gevaar af te glijden in de feitelijkheid van het
lichaam, vast te kleven, zoals Sartre het noemt, in de viscositeit der objectenwereld.
De walging, die deze alom dreigende en zuigende viscositeit verwekt, kan alleen
ontvlucht worden in l'imaginaire, dat door Sartre in het gelijknamige boek immers
beschreven wordt als niet van deze wereld; de verbeelding is het vermogen de realiteit
teniet te doen. Roquentin vindt aan het meesterlijke slot van La Nausée zijn bevrijding
uit de tijd en de realiteit in de ‘eeuwigheid’ van een jazz-motief je op een gramofoon
(analoog aan het Beethoven-quartet, dat Spandrell in Point counter Point zijn
verlossing brengt. Het is ook dezelfde ontsnapping aan de existentie in de essentie,
waarover Eliot spreekt in Burnt Norton:
Words move, music moves
Only in time; but that which is only living
Can only die. Words after speech, reach
Into the silence. Only by the form, the pattern,
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stilness.).

Sartre heeft dit soort bevrijding, met de intensiteit der persoonlijke ervaring,
overtuigender en aangrijpender beschreven dan die andere vrijheid, waarover hij
later, zeker ook onder invloed van de bezetting, is gaan spreken en die hij een plaats
in de realiteit wilde geven. Dat komt misschien omdat hij het standpunt van La Nausée
maar gedeeltelijk heeft kunnen verlaten. Roquentin wil tenslotte een verhaal schrijven,
een onbestaanbaar avontuur, belle et dure comme de l'acier en dat de mensen schaamte
aanjaagt over hun bestaan. Naast de zuiverheid der essentie is de existentie, als
vanouds, de zonde; alleen de zangeres op de gramofoonplaats is sauvée. De latere
Sartre is gaan geloven dat wij ons toch anders moeten trachten te redden; hij wil zich
inlaten met de wereld, ondanks de viscositeit. Maar het is toch vanuit dit onbereikbare
gebied der essenties gezien dat de mens une passion inutile blijft, gedoemd tot échec,
dat hij zich ook in Sartre's latere boeken zo dikwijls schamen moet over zijn bestaan,
en dat de vrijheid zó onbezoedeld moet blijven midden in de wereld, dat Sartre er
niet in slaagt te tonen dat zij er nog iets mee te maken heeft.
Men kan zich afvragen, in hoeverre ‘grondstemmingen’ als de walging, de angst, de
verveling, de zorg, ons bij uitstek het menselijk zijn openbaren, zoals Heidegger en
Sartre menen, meer dan enige andere stemming. Het lijkt mij duidelijk dat de bewering
dat
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wij in de angst het niets, of onze vrijheid ervaren, of in de walging de contingence
der dingen, reeds een interpretatie inhoudt, en niet slechts een ‘fenomenologische’
descriptie; dat bovendien geen criterium ons in staat stelt te onderscheiden of hier
iets persoonlijks of universeel menselijks onthuld wordt. Sartre gaat echter bij de
opbouw van zijn systeem niet, gelijk Heidegger, van deze Urerlebnisse uit - al spelen
ze misschien een even grote rol voor hem - maar grijpt terug op het herziene
Cartesiaanse cogito van diens leermeester Husserl, wiens fenomenologische methode
hij overigens niet minder onorthodox hanteert dan Heidegger. Zonder verder op deze
methode in te gaan, wil ik in het voorbijgaan opmerken, dat haar streven ‘zu den
Sachen selbst’ gezien kan worden aan de ene kant als gezonde reactie op het
‘psychologisme’, het voorbarig terugbrengen der verschijnselen tot iets anders, zonder
aan een beschouwing van hun wezen toe te komen; aan de andere kant als een even
voorbarig binnenhalen van ‘evidenties’ door wat in wezen interpretatie is voor pure
constatering te houden, een gevaar, dat Sartre niet steeds ontloopt. Behalve in Sjestov's
Memento mori kan men bij Nietzsche ‘avant la lettre’ veel critiek vinden op deze
‘onmiddellijke zekerheden’; voor hem is de filosofie eerder dan een ontdekken van
evidenties een ontdekken van de problemen die zij verhullen. Hij laat o.a. zien,
hoeveel vooroordelen Descartes' cogito ergo sum meebrengt, zodra men het als meer
wil beschouwen dan een tautologie (Jenseits 16, W.z.M. 484.) Hoe het ook zij, het
is dit cogito, hier: het onmiddellijk zich-zelf-gegeven-zijn van het bewustzijn, dat
Sartre beschouwt als le certain en waarvan hij zijn uitgangspunt maakt - wat
Heidegger met opzet niet doet, om Dasein niet apriori met bewustzijn te
vereenzelvigen.
Bij zijn bewustzijnsanalyse neemt Sartre Husserl's theorie over van de
intentionaliteit van het bewustzijn, welke leert dat het bewustzijn altijd is (d.w.z.
zichzelf altijd gegeven is als) bewustzijn van iets, waarmee het dus niet samenvalt,
maar waarop het gericht is, zelf leeg, zonder inhouden, eerder actie dan substantie.
Behalve de nogal cryptische kennistheoretische conclusies, die Sartre hieruit trekt
(de fenomenen zijn zoals ze verschijnen; toch is hun zijn onafhankelijk van hun
waargenomen worden; toch maakt het bewustzijn dat hun zijn er is, etc.) verbindt
Sartre aan de intentionaliteit nog een consequentie, die van fundamenteel belang is
voor zijn verdere gedachtengangen.
Omdat het bewustzijn altijd gegeven is als gericht op iets, bewustzijn van iets,
onderscheidt het zich altijd zelf van het geïntendeerde, is het dus ook in zijn
bewustzijn van zichzelf niet zichzelf. Sartre noemt daarom het zijn van het bewustzijn
een voor-zich-zijn (pour-soi), dat hij ziet als een zijn, dat niet is wat
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het is, en is wat het niet is, in tegenstelling tot het zijn en-soi der dingen, dat eenvoudig
is. Het merkwaardige is nu echter, dat Sartre zelf toch ook spreekt van een ander
bewustzijn, dat eigenlijk níet is een bewustzijn van iets. Het laatste, b.v. het
bewustzijn-van-een-tafel, moet n.l. om te bestaan zich ook van zichzelf als zodanig
bewust zijn; en, merkt Sartre op, het is eigenlijk alleen de taal die ons dwingt hier
nog van een bewustzijn van zichzelf te spreken; men kan de waarneming van een
tafel niet van een zich-bewustzijn daarvan onderscheiden, en b.v. een plezier is een
zich-bewustzijn van dat plezier. Men kan natuurlijk die waarneming of dat plezier
ook op hun beurt weer tot object van het reflexief bewustzijn maken, maar dat is
alleen mogelijk op grond van het prae-reflexieve bewustzijn, zonder hetwelk het
geen waarneming en geen plezier zouden zijn, dat hen niet begeleidt maar constitueert.
Hiermee lijkt de mogelijkheid gegeven van een niet in zichzelf verdeeld bewustzijn,
maar vreemd genoeg laat Sartre zich hierdoor niet afbrengen van zijn conceptie van
het bewustzijn als een pour-soi, dat niet bij machte is ooit met zichzelf samen te
vallen. En juist hierop berust zijn hele verdere systeem. In zijn uitstekend essay over
Sartre's filosofie in Horizon (July-Aug. 1945) heeft Alfred J. Ayer, zonder echter de
inconsequentie in Sartre's eigen gedachtengang te zien, het noodzakelijk intentionele
karakter van het bewustzijn bestreden. Dit essay onderscheidt zich door nuchterheid
en rust van de talrijke door verontwaardiging of rancune verblinde aanvallen, die op
Sartre's filosofie gedaan zijn, maar het beperkt zich tot de critische behandeling van
drie - overigens belangrijke - punten ervan: de onderscheiding van het pour-soi en
en-soi, de tijdsconceptie, en het bestaan der anderen. Buiten beschouwing blijven
echter het voor Sartre centrale thema van de vrijheid en zijn daarmee nauw
samenhangende opvattingen over psychologie en moraal, die juist de meeste
weerklank gevonden hebben onder de aanhangers van het existentialisme als moderne
‘levensleer’ en waarvan de steekhoudendheid misschien wel het sterkst te bezien
staat.

De vrijheid.
De vrijheid van het pour-soi (waaronder dus ook steeds het praereflexief bewustzijn
wordt begrepen) volgt voor Sartre direct uit zijn inwendige structuur: het kan door
niets buiten zichzelf bepaald of gefundeerd worden, zegt hij, omdat het zich daar als
bewustzijn ervan onmiddellijk weer aan onttrekt, terwijl het, voorzover het niet
bewust is niet kan zijn: het fundeert dus alleen zichzelf: il peut y avoir conscience
de loi, non loi de la conscience. (E. p. 22.)
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Deze redenering, volgens welke het pour-soi eigenlijk per definitie vrijheid is, leidt
tot de conclusie dat het bewustzijn zichzelf volkomen bepaalt; het vindt alleen in
zichzelf zijn grens. Maar het brengt zichzelf niet voort: zijn aanwezigheid in de
wereld is puur feitelijk; d.w.z. het bepaalt zijn essentie, maar niet zijn existentie, of,
wat hetzelfde betekent: er bestaat geen ‘menselijke natuur’.
Schopenhauer zegt in zijn helder vertoog ‘Über die Freiheit des Willens: ‘Die
Willensfreiheit bedeutet, genau betrachtet, eine Existentia ohne Essentia; welches
heisst, dass etwas sei und dabei doch Nichts sei, welches wiederum heisst, nicht sei,
also ein Widerspruch sei’.
Voor Sartre is hier blijkbaar géén tegenspraak: het pour-soi is juist het wezen dat
sichzelf een Niets is, qui se néantise - en juist daarin bestaat. Hij ziet n.l. het zijn van
het pour-soi in zijn voortdurend afstand nemen van zichzelf principiëel als negatie,
en hij is met Heidegger van mening, dat het niets de negatie mogelijk maakt, en niet
omgekeerd. Het is een niets dat het bewustzijn van zichzelf gescheiden houdt; onze
vrijheid wordt gekarakteriseerd par ce rien qui s'insinue entre les motifs et l'acte.
(E. p. 71.) Ayer vergelijkt dit soort gedachtengang terecht met die van de Koning uit
Through the Lookingglass: ‘I see nobody on the road’, said Alice. ‘I only wish I had
such eyes, remarked the King. To be able to see Nobody! And at that distance too!’
Het is dit substantivistisch gebruik van het woord niets, dat er toe leidt twee dingen,
die door niets gescheiden zijn, niet als ongescheiden te beschouwen, maar als
onoverkomelijk gescheiden. Existentie, negatie, niets, vrijheid, keuze, bewustzijn,
het zijn verschillende woorden voor hetzelfde, zegt Sartre.
Onze vrijheid is dus onontkoombaar, want mèt onze existentie gegeven; en
absoluut: niet alleen onze wil, maar al onze passies en gevoelens zijn vrij; wij kiezen
onze vreugde niet minder dan onze vrees of ons minderwaardigheidsgevoel. Zijn
betekent voor het pour-soi: zich maken. Wij ‘maken ons’ door een voortdurend
tenietdoen van (= afstand nemen van) het gegevene, dat als een manque d'être gevoeld
wordt vanwege het niets dat wij er in brengen) en door ons te projecteren in een
toekomst, waarin wij willen zijn op de manier van het en-soi, d.w.z. iets zijn, en tòch
bewust blijven. Dit is een inwendige contradictie; toch is ons diepste streven volgens
Sartre op die plénitude d'être van het onmogelijke en-soi - pour-soi gericht, en het
échec waartoe dit streven veroordeeld is, acht hij blijkbaar niet in strijd met de vrijheid
ervan.
Dat wij altijd op onszelf vooruitlopen, in een projet bestaan, maakt ons tot typisch
temporele wezens; door het steeds ontken-
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nen van wat ís, in het licht van wat nog niet is, brengen wij de tijd in de wereld. Uit
die temporaliteit blijkt voor Sartre nog eens onze vrijheid: het nu kan niet het straks
determineren, omdat het self juist in het perspectief van dat straks geïnterpreteerd
wordt; ons toekomstbeeld, het straks onzer keuze, bepaalt het gewicht dat alle nu
gegeven motieven en factoren in de schaal leggen. (E.p. 508 e.v.)
Het is duidelijk, dat wij hier niet met een nieuw argument te doen hebben: dat
straks is er wel niet nu, maar onze conceptie ervan wel; en dat die conceptie in zijn
negatie van het nu gegevene zelf onbepaald is moet weer volgen uit de
bewustzijns-structuur.
Onze vrijheid wordt geenszins beperkt door factoren als aanleg, omgeving,
opvoeding; integendeel zegt Sartre, zij bestaat alleen voorzover zij zich realiseert in
een concrete situatie en dankzij de weerstand daarvan. Wij kiezen niet onze neus,
onze ouders, ons geboorteland etc., maar het hangt geheel van ons af, welke betekenis
deze feiten voor ons hebben: een rots wordt pas ‘onbeklimbaar’ door mijn wens hem
te beklimmen. Zo is mijn situatie de zin en orde die de omringende feiten van mij
ontvangen; ook wat ik als dwang voel krijgt die betekenis pas in het licht van mijn
projet: ‘naakte’ feiten bestaan niet voor het pour-soi.
Ondanks de vele bladzijden die Sartre aan dit onderwerp besteedt, wordt het niet
bepaald begrijpelijk, hoe onze vrijheid zich kan realiseren, zich kan bewijzen in een
situatie, die zij zelf schept, noch waarom bij een apriori zo onbegrensde vrijheid van
interpretatie toch uit elk pour-soi altijd weer een ‘mens’ wordt; iedere universaliteit
schijnt immers mét de menselijke natuur en conditionnering buitengesloten: de
omgeving kan niet op een bepaalde manier beïnvloeden, als het bewustzijn een
onbepaalde reactie heeft. Om dit te verklaren, erkent Sartre m.i. toch - te ingewikkeld
om hier uit te leggen hoe - een kleine rest van conditionnering.
Vindt onze vrijheid dus geen grenzen buiten zichzelf, dit houdt voor Sartre niet
in dat zij gelijk staat met willekeur, noch sluit het een zekere regelmaat en zelfs
voorzienbaarheid van onze handelingen uit. Onze bijzondere handelingen en keuzen
staan namelijk niet op zichzelf, maar vloeien voort uit één grondkeuze, een choix
originel, voor Sartre de fundamentele vrijheidsdaad, waarmee ik tegelijkertijd mijn
manier van zijn in de wereld, mijn waarden, mijn wereld kies: Je me choisis entier
dans un monde entier.
Deze keus is volgens Sartre ten eerste volledig bewust (niet als object van
bewustzijn echter, maar praereflexief), en ten tweede, als de vrijheid zelf, volledig
ongefundeerd, ‘absurd’; iedere moti-
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vering kan juist alleen aan deze keus een zin ontlenen. Ieder onzer duizenden
dagelijkse daden is dus wel geheel vrij, voorzover zij uit onze oorspronkelijke keus
voortkomt, maar met dien verstande, dat zij niet ànders kan zijn zonder dat wij die
oorspronkelijke keus laten varen voor een nieuwe. Dat is op zichzelf niet onmogelijk,
maar een actuele fundamentele keus kan nooit een motief geven voor een eventuele
volgende: die is altijd motiefloos, onvoorzienbaar, onbegrijpelijk, ex nihilo. Dergelijke
keusverwisselingen komen, naar Sartre zegt, inderdaad voor, moeilijker is echter in
te zien waarom zij niet onophoudelijk voorkomen.
Sartre tracht dat zo te verklaren (E. p. 543 e.v.): ons projet originel is niet eens
voor al gegeven, maar wordt voortdurend hernieuwd; dit wil echter niet zeggen van
moment tot moment, maar inderdaad voort-durend; onze keus brengt, als projectie
van ons zelf in de toekomst, een bloc de durée met zich, dat geen afzonderlijke
momenten kent; een concrete tijdsduur, die mij afsnijdt van mijn possibles originels
en waarmee ik mij dus, uit de op de toekomst gerichte aard der keuze zelf, vastleg
in een bepaalde situatie (= een bepaalde interpretatie van het ‘bruto’ gegevene in het
licht van een toekomst). Nooit definitief echter: altijd dreigt het moment de duur af
te snijden door een nieuwe grondkeus; deze dreiging, de dreiging van onze
ongelimiteerde vrijheid, beleven wij volgens Sartre in de angoisse.
M.i. wordt het door dit alles helemaal niet duidelijk, hoe een grondeloze vrijheid
zich ‘engageren’ kan in een tijdsduur en een situatie die zij zelf in het leven roept:
het engagement kan nooit het optreden van een nieuwe keus bemoeilijken, daar
immers engagement en duur op slag vervluchtigen, zodra de wereld waarin men
geëngageerd is de betekenis verliest die haar door deze grondkeuze verleend werd;
het doen van een nieuwe keus blijft vederlicht. Sartre probeert vergeefs de vrijheid
continuïteit in haar keuze te geven, door haar binnen een temporaliteit, die zij zelf
in de wereld brengt, te verankeren. Ook het begrip moment verheldert niets: het blijft
buiten de tijd zolang die duurt, en wordt er nooit door binnengeroepen: maar het kan
binnen komen naar willekeur om aan de duur een eind te maken. Het is per definitie
onmogelijk een situatie en een tijdsduur vat te geven, hoe weinig het ook zij, op een
vrijheid die juist bestaat in haar onvatbaarheid. De Sartriaanse vrijheid is door louter
negatie en askese zo onwerelds geworden, dat zij in de wereld geen plaats meer vindt.
Het woord askese is hier niet alleen figuurlijk op te vatten. Vestdijk heeft van
Roquentin's Nausée-ervaring opgemerkt, dat
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zij te vergelijken is met het Urerlebnis der vergankelijkheid van Prins Gotamo in de
tuin van zijn paleis; maar ook in de verdere uitwerking ervan in deze atheïstische,
rationeel ingeklede mystiek van het niets ligt een analogie met het Buddhisme.
Het pour-soi brengt zijn motieven, zijn passies, zijn emoties, zijn omstandigheden
buiten zichzelf om te vervluchtigen in het Niets, zoals in de Buddhistische
askese-techniek het ‘zelf’ van alles buiten het pure bewustzijn zegt: dat is niet ik,
dat behoort niet tot mij.
In zoverre is het natuurlijk een geïnverteerd Buddhisme, dat voor Sartre, omgekeerd
als bij Buddha, juist het worden in ons ligt en het zijn buiten ons, zodat het niets
samenvalt met een onzalig voortgejaagd zijn, in plaats van met een zalige rust. Maar
vooral in één opzicht lijkt Buddha reëler: dat hij het van de wereld bevrijde zelf als
een slechts met grote moeite te bereiken limiet ziet, terwijl het voor Sartre reeds
dadelijk zo gegeven is: het ik wordt in al zijn betogen zonder meer met het van alles
vrije pour-soi vereenzelvigd. Wel geeft hij in een kort hoofdstuk toe, dat het ego niet
wordt uitgeput door het bewustzijn dat men ervan heeft, dat het dus ook tot het en-soi
behoort, maar nergens wordt zichtbaar hoe pour-soi en en-soi elkaar raken, en samen
een levend mens maken.
Integendeel, de mens is voor hem niets anders dan een vergeefs verlangen zelf
een en-soi te worden, zich te ‘verdingelijken’; en tegelijkertijd maakt zijn filosofie
hem onherroepelijk van de dingen los - een ambivalentie corresponderend met Sartre's
eigen gelijktijdig gefascineerd en gedégouteerd zijn door de ‘dingen’, waarvan men
ook overal in zijn romans blijken vindt.
Maurice Merleau-Ponty, die deze obsessie niet met Sartre gemeen heeft en tegelijk
veel minder abstract-rationalistisch is ingesteld, komt in zijn ‘Phénéménologie de la
Perception’ tot de conclusie dat onze vrijheid en conditionnering steeds onontwarbaar
vermengd zijn, en geen van beiden ooit absoluut. Hij verhoudt zich tot Sartre op
dezelfde wijze, als volgens zijn pas verschenen essay over Montaigne deze laatste
tegenover Descartes staat: ‘Descartes constatera brièvement l'union de l'âme et du
corps et préférera de les penser séparés parce qu'ils sont alors clairs pour
l'entendement. Le “mélange” de l'âme et du corps est au contraire le domaine de
Montaigne, il ne s'intéresse qu'à notre condition de fait, et son livre décrit à n'en plus
finir ce fait paradoxal que nous sommes.’
Sartre heeft, als Descartes, zijn twee zijnsmodi van den beginne af aan zo fataal
gescheiden, dat hij er niet in slaagt hun verband anders te herstellen dan in een soort
mythologie, die tenslotte niet meer of minder bewijsbaar lijkt dan b.v. Klages'
metaphy-
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sische vijandschap van leven en geest, en heel wat grauwer: Le pour-soi correspond
donc à une destructuration décomprimante de l'en-soi et l'en-soi se néantit et
s'absorbe dans sa tentative pour se fonder, etc. (E. p. 127, zie ook p. 711 e.v.!)
Sartre's pour-soi, un trou dans l'en-soi, dat van de ontkenning van het en-soi bestaat,
heeft inderdaad wel iets van Klages' ‘lebensverneinende’ geest. Maar het staat
eigenlijk meer tegenover de ‘dingen’ dan tegenover het leven; tussen bewustzijn en
dingen is - alweer als bij Descartes - het leven weggevallen, zelf een ding geworden.
Het lijkt de typische filosofie van de stadsmens, voor wie er slechts
gebruiksvoorwerpen en obstakels bestaan, geen natuur; het is dan ook juist aan
boomwortels dat Roquentin het zelfstandig, buitenmenselijk bestaan der dingen
ontdekt.
Het ‘leven’ is voor Sartre hoogstens het biologische aspect van de situatie; en het
is als waarde niet gegeven, maar gesteld door een choix originel; als ik wegloop voor
een gevaar kies ik mijn vrees, want ik kies het leven als iets dat behouden moet
worden. (E. p. 512, 519.)
Men ziet hoever deze betekenis van kiezen zich van het gewone spraakgebruik
verwijdert; het is een kiezen van vóór deze wereld.
Sartre zegt wel, om deze ‘Weltfremdheit’ teniet te doen, dat de vrijheid, de keuze,
zich juist alleen in de situatie, in de wereld realiseren kan, dat le pour-soi n'est rien
d'autre que sa situation, maar juist een vrijheid die zo ruim is dat zij samenvalt met
existentie, is een metaphysische schim: zij voegt aan de dingen niets toe; zij is per
definitie binten-empirisch. Wanneer Sartre morgen determinist werd, zou hij geen
regel behoeven te veranderen in zijn Chemins de la Liberté.

Existentiële psychoanalyse.
Toch openbaart zich onze vrijheid aan ons ook ‘binnen de wereld’, zegt Sartre,
namelijk in het gevoel van de angst (angoisse), dat zich hierin van de vrees
onderscheidt, dat het juist geen bepaalde oorzaak heeft. Het is het specifiek bewustzijn
van onze absolute onbepaaldheid, ons niets; juist het feit dat welke motieven ons
ook beïnvloeden, niets ons dwingt eerder de ene richting dan de andere te volgen,
brengt angst teweeg: wat er met ons gebeuren zal hangt af van een later ik, dat niet
door het huidige wordt gedetermineerd. Sartre stelt de angst als directe vrijheidsintuïtie
tegenover het psychologisch determinisme, dat het hoogstens tot hypothesen brengt
en dat hij ervan beticht eerder een vlucht voor de angst dan een psychologische
theorie te zijn. (E. p. 66 e.v.)
Hierbij kan men van allerlei opmerken:
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1e heeft men hier toch ontegenzeggelijk met een interpretatie van de angst te maken;
het gevoel van angst verwijst naar niets dan zichzelf; 2e onttrekt een vrijheid,
gebaseerd op een subjectieve sensatie, zich per definitie aan contrôle door derden en
kan dus hoogstens basis zijn voor eigen overtuiging, niet voor een wetenschappelijke
theorie; 3e houdt de bewering, dat het determinisme een vlucht voor de vrijheid is,
natuurlijk een petitio principii in; de determinist zou deze stelling gemakkelijk kunnen
omdraaien; 4e is het wel waar dat de wetenschappelijke theorieën het slechts tot
hypothesen, tot le probable brengen; maar ook de révélation interne brengt het niet
verder: het gaat er maar om waar men zijn ‘geloof’ plaatst; 5e lijkt het enigszins
vreemd dat, terwijl ik vrijelijk mijn gevoelens kies, een van die gevoelens in 't
bizonder mij weer mijn vrijheid kan openbaren; 6e is het geenszins evident dat een
totale vrijheid angst zou opwekken: waarom zou het inslaan van welke richting ook
mij beangstigen, zolang ik zelf vrijelijk de normen schep, volgens welke een richting
pas de ‘verkeerde’ kan zijn?
Zo komt mij ook deze poging om de vrijheid althans aan één concreet verschijnsel
zichtbaar te maken niet zeer geslaagd voor.
Men ziet hier trouwens hoe Sartre's fenomenologische methode in strijd raakt met
een empirisch-psychologisch onderzoek: door bijv. de angst te definiëren als door
niets veroorzaakt, wordt elk verder onderzoek naar mogelijke oorzaken ervan
overbodig; en zou er toch een oorzaak gevonden worden, dan hadden we, volgens
Sartre, niet met angst, maar met vrees te doen!
Op dezelfde wijze stelt hij tegenover Freud's uit de ervaring voortkomende
werkhypothese van de ‘censuur’ zijn theorie van de mauvaise foi als een uit de
fenomenologische evidentie voortkomende zekerheid. Het terecht gesignaleerde
probleem, hoe een bewustzijn voor zichzelf iets kan wegmoffelen in het ‘onbewuste’,
terwijl het dat toch moet kennen om het effectief te doen, vervangt hij aldus door het
voor de buitenstaander niet zoveel kleinere probleem, hoe een bewustzijn datgene
wat het is effectief ontvluchten kan in dat wat het niet is, terwijl het zich dat - zij het
ook niet reflexief - volledig bewust is. Dat hij daarbij een uitstekende beschrijving
geeft van de te verklaren feiten, doet weinig ter zake, en ook de conclusie dat wat
Freud onbewust noemt eigenlijk bewust is, lijkt geen grote aanwinst - niets is voor
de Freudiaan eenvoudiger dan het onbewuste te omschrijven als juist dat praereflexief
bewuste.
Een belangrijk punt, waarop Sartre echter van de klassieke psychoanalyse afwijkt
is dit: hij wil de choix originel blootleggen, die aan de persoon zijn bizondere eenheid
geeft en aan zijn daden en gevoelens hun betekenis; hetgeen, zoals hierboven reeds
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bleek, tevens wil zeggen dat niet het verleden ons bepaalt, zelfs niet in de vorm van
een Über-ich, maar de vrijelijk gekozen toekomst. De existentiële psychoanalyse,
waarvoor Sartre hiermee de grondslag meent te leggen, verwerpt verder het herleiden
van het bizondere tot het algemene; de mens is immers meer dan een bizondere
combinatie van algemene wetten of gegevens; onder zijn neiging tot schrijven of
zijn behoefte tot kanoën moeten we zijn persoon vinden, die zich in ieder van zijn
neigingen en daden totaal uitdrukt. Als ik kano ben ik weliswaar niets dan projet tot
kanoën, maar dat is de manifestatie van mijn grondkeuze onder deze bizondere
omstandigheden; door vergelijking van alle afzonderlijke projet's kan het
onherleidbare allerindividueelste ontsluierd worden. Voorop staat bij dit alles, niet
empirisch, maar volgend uit de beschrijving apriori van het en-soi, dat de grondkeuze
steeds is een zijnsverlangen, gericht op het zijn en-soi - pour-soi. Dit sluit echter niet
uit dat er evenveel grondkeuzen als mensen zijn, zegt Sartre. (E. 643 e.v.)
Als dit laatste waar is, lijkt het echter ondoenlijk een zo bizondere keus anders
aan te duiden dan door alles te beschrijven waarin dat persoonlijke zijnsverlangen
zich manifesteert - anders abstraheert men reeds van het bizondere. Evenmin kan in
ieder afzonderlijk geval worden uitgelegd waarom het zijnsverlangen zich juist op
deze wijze manifesteert: de grondkeuze is immers bij voorbaat ongegrond, absurd.
Zo schijnt echter de mogelijkheid van een nieuwe psychologie eerder afgesneden
dan geopend, temeer daar Sartre zelf nog zegt, dat de grondkeuze alleen kan worden
beleefd, niet gekend; het reflexief bewustzijn ervan kan het hoogstens brengen tot
een quasi-savoir. (E. 659 Het onderling verband tussen conscience réflexive,
connaissance en raison wordt overigens nergens opgehelderd.)
Wat Sartre in verschillende voorbeelden van ‘grondkeuzen’ in l'Etre et le Néant,
en in essays als die over Baudelaire en de antisemiet dan ook doet, lijkt mij niet zo
heel veel anders dan het nog eens aantonen - wat reeds bij voorbaat vaststond - dat
een bepaald gedrag het ‘zijnsverlangen’ manifesteert, dat aan ieder projet ten
grondslag ligt; met het gevolg dat zijn beschrijvingen van deze grondkeuzen eigenlijk
nauwelijks afwijken van zijn beschrijving van het gedrag van het pour-soi in het
algemeen. In de beide genoemde essays staan ongetwijfeld veel dingen die van een
scherpe en persoonlijke psychologische intuïtie getuigen, maar die in geen enkel
opzicht typisch existentialistisch zijn, en waarbij hij ook vaak apert van het bizondere,
naar het algemene (bekendere) voortschrijdt. Hoe kan men ook anders ‘begrijpen’?
Veel van zijn opmerkingen liggen geheel in de lijn van de klas-
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sieke psychoanalyse, terwijl ook zijn ‘totalitaire’ beschouwingswijze (inhoudende
dat ieder geheel wezenlijk verschilt van de som van zijn delen) geheel aansluit bij
de synthetische conceptie van de realiteit, die in de bio- en psychologie reeds tientallen
jaren in zwang is (in het bizonder bij de Gestaltpsychologie.) Juist echter waar hij
de existentialistische begrippen in toepassing brengt, krijgt men sterk de indruk dat
het onherleidbaar-persoonlijke hier niet minder door de mazen glipt dan bij die
psychoanalytici, die Dostojewski ‘verklaren’ uit een vaderbinding, zonder te
vermelden waarom niet iedere vaderbinding een Dostojewski voortbrengt. Juist het
gevoel van een evidente verdere onherleidbaarheid, dat de existentiële psychoanalyse
volgens Sartre zou moeten opwekken, blijft geheel ontbreken.
Het is vooral uit hoofde van het genoemde synthetische beginsel dat Sartre,
trouwens niet als eerste, een vaak gerechtvaardigde critiek uitoefent op een verouderde
mechanistische en ‘atomistische’ psychologie, die met vaste abstracte grootheden
werkt. Waar hij echter die critiek richt tegen b.v. de analyse van Proust (Présentation
de Temps Modernes), kan men toch weer enige reserves maken en zich afvragen of
het verschil tussen Sartre's descripties en Proust's analyses werkelijk zo essentiëel
is, ondanks hun verschillende opvattingen over het wezen van gevoelens en passies;
en of de analyses van Proust werkelijk in mindere mate opgaan. De persoonlijke
psychologische begaafdheid en ‘feeling’ lijken mij hier van veel groter belang dan
de aangehangen theorieën over psychologie, die slechts rationalisaties zijn van
bepaalde manieren waarop de psychische realiteit benaderd wordt, en alleen maar
de kaders vormen waarbinnen het psychologisch inzicht pas begint. Sartre geeft
trouwens zelf toe, dat in de laatste instantie het pour-soi en de objectiviteit
incompatibel zijn (E. 659): ook zijn descripties doen de ziel geweld aan.
Overigens is Sartre's wereld, ondanks zijn psychologisch ‘totalitarisme’ zeker niet
minder beperkt dan die van Proust (in wiens romans ik altijd nog meer adem krijg
dan in Sartre's dikke lucht), en ook bij hem zijn het niet zijn aanvechtbare
denkbeelden, die daarvoor aansprakelijk zijn, maar bepaalde idiosynkrasieën, waarvan
die denkbeelden de weerspiegeling zijn. Waar het logische ophoudt begint het
persoonlijke, waar bepaalde aspecten der realiteit tot de realiteit verabsoluteerd
worden, of tot metaphysische beginselen, onthult zich tenslotte vooral de denker.
Het is misschien wat te simplistisch om het verlangen naar de plénitude d'être en
de theorie van de vrije passies te zien als symptomen van een zekere levensarmoede
of overbewustheid. Maar men hoeft de thema's van Sartre's ontologie slechts op te
sommen, om het patroon van zijn persoonlijke obsessies te zien
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opdoemen: de afkeer van het lichaam, dat voor hem een walging-wekkende goût
fade heeft, die het alleen verliest als instrument in de actie; de afkeer van zijn verleden
(zelfs dat zijn skisporen zich achter hem niet sluiten hindert hem), de afkeer van alles
wat houvast biedt aan de boven alles gevreesde blik van de anderen (être jugé is ook
de voortdurende obsessie van zijn roman-figuren); de daarmee corresponderende
diepe behoefte aan zelf-justificatie (die voor hem de zin van ieder streven is, en zelfs
de joie d'amour verklaart; en die alleen al uit zijn enorme verbositeit en rationalistische
bewijsdrift kan blijken); tenslotte de vrijheid, waarin de ontsnapping aan de dingen,
het lichaam, het verleden, het oordeel, mogelijk wordt: hij is niet wat hij is, geen
ding, geen lichaam, geen verleden; hij is selfmade en daarmee onttrokken aan iedere
voorgeschiedenis: le pour-soi surgit dans le monde, en duldt geen genealogie. Al
wil ik niet beweren dat deze en andere Sartriaanse motieven zonder meer voor zichzelf
spreken, zij lijken mij, als gegevens, niet zonder belang voor een psychologie, die
zich wèl interesseert voor een verband met het verleden.
(Slot volgt.)
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Gesmokkelde brieven van Yvo K. Pannekoek
1 Augustus
Wie op deze Zondagmiddag cel 3/20 binnentreedt - maar het is te hopen, dat
niemand dat doet - zou, behalve door een infect microclimaat, getroffen worden door
het merkwaardige schouwspel van een drietal mannen van drie en zestig, zeven en
veertig en dertig jaar, die hunne eigenaardige en zeer verschillende naaktheden slechts
even bedekken met niets dan een min of meer zure onderbroek. De ene slaapt en
snurkt, de oudste beweert heftig dat hij nog te jong is voor zulke oude-heren
gewoonten en zit dus met het hoofd in de handen gesteund te lezen, maar snurkt daar
ook bij en de jongste is ons maar al te goed bekend - zoals hij elders maar weer al te
slecht bekend staat - hij schrijft. Hij is op deze dag wat beschouwend gestemd. Of
dit een gevolg is van het hoog calorisch niveau binnenin, of buiten hem, wie zal het
zeggen?
Zeker is, dat hij na het geregeld bezoek der laatste weken en door de omgang met
vrijgelatenen, sterk het gevoel heeft gekregen dat een periode van drie à vier maanden
binnenkort afgesloten zal worden en een grondige verandering in zijn bestaan zich
zal voordoen, maar in welke zin, daarvan heeft hij geen idee, want hij heeft niet horen
fluiten - wellicht, doordat de kapitein aanstond - zeker is, dat hij niet durft hopen en
niet kan wanhopen, omdat de alternatieven allerminst ongunstig zijn: Chotochot,
Van Lennep.
Om dan maar meteen met de kapitein te beginnen, die kwam Woensdagavond
binnen en zo vreemd, dat ik dacht aan alcohol of lues cerebri - omdat hij al meteen
verklaarde zeeman te zijn. In de loop van de avond bleek zich achter dit nevelig, wat
aapachtig en zeer grof uiterlijk, een eenvoudige, maar zeer slimme en ontwikkelde
kapitein te verbergen, een klassieke uit de tijd van Bontekoe, die als jongmaatje in
1892 uit Hamburg met een Hollands zeilschip naar Zuid-Amerika vertrok en sindsdien
nauwelijks meer van zee af is geweest - alles weet en alles kan - tot Spaans en
Russisch vloeken toe en stampvol verhalen zit, die hij wat graag lucht, zodat we hem
alleen maar aan hoeven te zetten om de hele dag afleiding te hebben. Zijn we moe,
dan laat hij zich even gemakkelijk weer afzetten, want hij is zeer beleefd.
De verhalen omvatten alles: schipbreuk vier dagen van Martinique af, cholera in
Petersburg, bevalling onder de keerkringen met de problemen der kunstmatige voeding
van een zevenmaands
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kind, het vangen van albatrossen, avonturen met achtduizend schapen in de Golf van
Smyrna, staking breken in Schotland, handel met een Westafrikaanse neger-chief,
de economische problemen van de koffieteelt in Guatamala, gesprekken met
communisten in Batoem, gebeurtenissen in droogdokken, die 's nachts volliepen,
hoe je je voelt in een tropische zonsopgang, als je, vastgebonden aan de bovenste ra,
slapend in het zeil wakker wordt, Albert Schweitzer in zijn hemd en zo maar door.
Alles in simpele Hemingway-taal en ongelooflijk suggestief. Ieder verhaal wordt
vaag en nevelig begonnen, ergens achter uit het geheugen gehaald, zijn gezicht is
dan slap en ongeïnteresseerd, opeens begint het oog te glinsteren en dan komen er
een paar scherpe details los, die je er midden in zetten. De man heeft niet de minste
fantasie en gebruikt nooit vergelijkingen of beelden, is alleen een slimme realist met
een fenomenaal geheugen. Hij is heel grappig, maar zal hier wel niet lang zitten.
Meestal hebben we hem onder het eten aanstaan en verder 's avonds van vijf tot tien.
Ik heb hem uitvoerig uitgehoord over de Méditerranée, maar het is noodzakelijk dat
H. navigatie leert - hij heeft er toch alle tijd voor.
Vanmiddag ben ik onder het schrijven in slaap gevallen, door de warmte overmand,
kun je zeggen. Het onweer heeft geen verfrissing gebracht, ik ben vies en loom. Dag,
Yvo.
B-vleugel, boven, begin Augustus
Beste J., E. en J., deze Woensdag is opwindend begonnen, ik hoop, dat het zo
doorgaat. Vooreerst is vandaag de ziekenvoeding begonnen, dat is enorm prettig. Is
het al tot je doorgedrongen, dat D. een grote vriend van C2 H5 OH is?
Dan is ons om acht uur v.m. toch nog onverwacht onze onbetaalbare kapitein
ontvallen, naar huis toe, na bijna een week lang verhalen te hebben verteld. En
tenslotte werd een uur later de naam van mijn grote vriend B. afgeroepen, die is
vrijwel zeker ook naar huis gegaan en daarmee kan ik je voor het eerst een prettige
opdracht geven: ga hem eens opzoeken met bijgaande introductiebrief, lees die eerst,
dat zal je, behalve veel plezier, ook nog zeker gerookte aal opleveren en onbetaalbare
tips voor allerlei zwarte zaken. Hij heeft een kosthuis en ook een palingrokerij. Vertel
hem niet te veel, want hij kan zijn mond niet houden - wat je zult merken - maar hij
is slim en heeft een hart van goud.
Verder niet veel bijzonders, ik hoop je straks te zien. Ingesloten een paar briefjes
die je wel zult weten te bezorgen. Jullie bijbel komt binnenkort terug, dan heb ik
hem uit. Behalve Hooglied en Prediker is niets de moeite van het lezen waard.
Het is anders geworden, maar toch zeer opwindend: vanmiddag om vier uur in plaats
van bezoek, ontviel mij m'n trouwe postbode, waarmee ik hier al die tijd gezeten
heb, naar Vught. Met dit transport ben ik dus alvast niet mee, dat wil zeggen, dat ik
nog wel plus minus drie weken hier zit. Met iedereen, die vertrekt, ga je eigenlijk
een eindje mee, vooral met mensen, die naar huis
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gaan en daarom is het altijd nogal emotionerend, zoiets.
Met dat al ben ik nu dus alleen - naar ik hoop voor lange tijd - en zit als een vorst
op bed te schrijven, veilig voor het glurend moffenoog - er is een kijkgaatje in de
deur - achter het scherm van de ton.
Feitelijk is het vertrek van de postbode een hele opluchting, want hij was juist
begonnen, aangemoedigd door het succes van de kapitein, ook zijn leven te vertellen,
uit de aard der zaak minder boeiend; anderzijds waren dit mensen, waar ik goed mee
op kon schieten en de hemel weet wat voor dieven of N.S.B.-ers ik in ruil krijg.
Bovendien ben ik eigenlijk te conservatief voor zulke veranderingen. Enfin.
Ik heb een nieuw huisdier - behalve de vloo die ik nooit zie - een groen rupsje dat
ik voed in mijn tuin (die groeit in een medicijnfles) een ochtend op een witte bloem,
dan wordt hij heel licht en daarna op een eikenblad, dan wordt hij donkergroen,
beginnend bij de kop en opschuivend naar achteren in precies anderhalf uur tijd, dan
komt er zwarte ontlasting - een mooie doorlichtingsmethode. Na dit aardig trekje uit
het leven van een gevangene, goede nacht! Een Woensdag zonder bezoek is idioot.
Het ga jullie wel, Y.
Behalve bezoek van jullie heb ik nog niets gekregen.
B-vleugel, boven, Augustus
Goede J.,
Alleen maar even een kort briefje. Sinds Woensdag en tot nu toe - Vrijdagavond
- heb ik alleen gezeten, te kort om precies te weten, of dat prettig is. Bovendien at
ik Donderdag Pervitin en dat heeft in de cel een alleridiootst effect: je wordt actief
en kunt dat niet kwijt: gevolg is een leeuwenkooi-achtige opwindingstoestand, een
beverige nervositeit, die maakt dat je met allerlei dagelijkse celwerkjes nog gauwer
klaar bent dan anders en dus nog meer tijd over hebt.
Twee nieuwe celgenoten: een alleraardigste, maar natuurlijk weer Christelijke,
student uit Utrecht van mijn leeftijd en een spin, een prachtige, die ik vanmorgen bij
het luchten ving - want de herfst is al volop begonnen, al zullen jullie dat nog niet
gemerkt hebben.
Vandaag kreeg ik voor 't eerst mijn ziekenvoeding: gesmeerd brood, een liter volle
melk en purée met botersaus en bladgroente in plaats van stamppot - het is lekker en
veel. Ik schreef zo parmantig dat ik de oude Yvo zou blijven, maar ik ben gaan
twijfelen. Ten eerste heb ik natuurlijk geen punt van vergelijking: ik ben voor mijzelf
misschien onmerkbaar veranderd, en ten tweede zijn twee van mijn meest
fundamentele capaciteiten verloren gegaan: ik kan niet meer eten en ik kan niet meer
slapen en ik heb er ook geen behoefte meer aan. Toen ik hier kwam, sliep ik met
gemak achttien uur per dag, nu nog maar zes en dat is ruim voldoende, de rest van
de dag ben ik ondraaglijk uitgeslapen, zonder Pervitin, en ik heb er niets aan. Tegen
de tijd, dat ik plezier van
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de lange dagen zal kunnen hebben, zal dit natuurlijk weer veranderen. Ik overweeg
de mogelijkheid van een onvicieuze cirkel: weinig eten leidt tot ascetisme, ascetisme
tot weinig behoefte aan slaap. On verra.
Van eten gesproken: de kapitein verliet mij juist midden in het recept van zakkoek,
een zeespecialiteit, dat nu dus verloren is gegaan.
Het gaat mij nog altijd goed, al vind ik wel, dat er na drie maanden weinig
vruchtbaar meer over het eigen ik nagedacht kan worden; ik begin het nu
langzamerhand jammer van mezelf te vinden dat ik zo zonder iets te doen hier moet
zitten. Mocht ik Woensdag weer geen bezoek krijgen, kun je me dan geen getypt
bulletin sturen over de stand van zaken? Getypt, omdat dat weinig plaats inneemt en
in één oogopslag gelezen kan worden. Wil je fluiten, dan alleen 's avonds om negen
uur, overdag, zoals de laatste dagen tweemaal, is niet te volgen door lawaai
binnenshuis.
Misschien is dit voorlopig de laatste brief; de kans bestaat natuurlijk op twee
onbetrouwbare schurken als celgenoten. Ik hoop natuurlijk van niet. De groeten aan
allen, deel hier en daar wat glimlachjes uit, wat zoentjes en wat charme, zoals ik je
dat leerde en waarin je me overtrof en wees gegroet met veel hartelijks en charmants,
Yvo.
In de wijk San Barnabo in Venetië leefden, op kosten van de staat en van giften
van rijke familie, de verarmde patriciërs, die omdat zij patriciërs waren, op geen
andere wijze in hun levensonderhoud mochten voorzien. Zij werden algemeen als
parasieten geminacht en Barnabotti genoemd, enkelvoudig Barnabotto.
De onthulling van deze subtiliteit van onze erudiete vriend kun je vinden in een
werkje van Rafael Sabatini, in het Nederlands vertaald onder de titel ‘Onder dubbele
vermomming’. Uitgever J.P.C. Kruseman, Den Haag. Z.j. pag. 46.
Notitie voor H.*)
B-vleugel, boven, medio Augustus
Dinsdagavond.
Mes Braves, Opnieuw woon ik in more than half of Paradise; omringd door
onzichtbare maar niet onbekende beschermengelen leef ik opnieuw in uitgezocht
gezelschap, met Meakins, en met naar ruwe schatting, 2169 calorieën per dag en
deze situatie verkies ik boven alle andere, behalve de vrijheid; laat mij hier blijven
als het kan. De student van mijn leeftijd is zo aardig als een N.C.S.V.-er maar zijn
kan en nog iets meer, 't is een intelligente Indischman, pro-Indonesisch, die na jaren
les te hebben gegeven op Inlandse scholen, nu ethnologie studeert en dat op een
aller-aardigste manier opvat, onder andere zichzelf Grieks heeft geleerd om de Griekse
mythologie met de Maleise te kunnen vergelijken. Hij heeft veel meegemaakt en is
toch aardig onvolwassen

*) (Noot redactie: Schrijver denkt hiermee blijkbaar de herkomst van de Barnabooth uit Valéry
Larbaud's bekende boek te hebben opgespoord.)
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en misschien verliest hij zijn Christendom ook nog wel eens. We babbelen uren met
elkaar, dat soort conversatie dat een ‘penser à deux’ is: na zeven weken geestelijke
constipatie heb ik weer geregelde ontlasting - ik voel me heerlijk opgelucht en
feestelijk. Nu ik het toch over lagere functies heb: ik blijf de oude Y.! Ik heb weer
honger, ook na 2169 calorieën en slaap weer lang, diep en lekker.
We zijn nu weer met z'n tweeën, maar hebben van Zaterdag tot Maandag een
anti-revolutionnaire advocaat uit Alkmaar geherbergd, die niet wist, waarvoor hij
gepakt was en na iedere maaltijd een hoofdstuk uit de Bijbel las - ik kan geen bijbel
meer zien - en als typerende uitspraak had: Wij Calvinisten hebben altijd gezegd:
met God zonder vrees, we hebben de plicht, om dat nu te tonen. Verder een
oninteressant man.
Bij nader inzien had de kapitein dezelfde practische psychologie als B. en die mij
die van een handelsman lijkt; antwoord op vier vragen: in hoeverre begrijpt hij mij,
hoever kan ik hem vertrouwen, hoever kan ik hem voor de gek houden en hoe houd
ik hem te vriend. Als je ziet hoe subtiel dat systeem, dat in een heel korte tijd
resultaten moet geven, soms is, dan is het te betreuren, dat onze handelslieden niet
schrijven, want we zouden een alleraardigste psychologische literatuur hebben.
Overigens was de kapitein één van de weinige mensen, die ik ooit zonder enig
voorbehoud het genot van stierengevechten heb horen roemen, hij ging er altijd heen.
Hij stamt uit een oud geslacht van Groningse zeevaarders en is op een on-agressieve
manier volstrekt ongelovig.
Op een van de avonden, dat ik alleen was, heb ik 's avonds mijn potlood verstopt
en 's nachts vergeten waar en heb de volgende ochtend een half uur moeten zoeken,
vóór ik het weer had; zoveel mogelijkheden biedt een cel om dingen te verbergen.
Er zijn twee manieren van verbergen: technische en psychologische. Technisch is:
in allerlei gaatjes, onder de zitting van de stoel, achter de poten van de kast, tussen
de verwarmingsbuizen, onder de matrassen, in het bed, in een kapot kussen, in en
achter het verduisteringskarton, achter het matglas van het raam, opgehangen aan
ijzerdraad, gestolen van de luchtplaats. Psychologisch is: niet verstoppen, en onder,
of zelfs in de ton, 't laatste door ophangen aan de deksel. Niet één bewaker acht een
gevangene daartoe in staat, zelfs de coprophile moffen niet.
Groet allen, vooral F. en de haren, vele goede wensen en een vriendelijke handdruk
van Yvo.
Mocht zich ooit ene F., oud-celgenoot, bij je vervoegen, behandel hem koud, ja
onbeschoft.
B-vleugel, boven, eind Augustus
Salut! Dit handelt uitsluitend over jullie grenzenloze stommiteit. Gisteren schreef
ik een dergelijke brief, die moest ik vanmorgen opeens vernietigen, omdat ik op
transport naar Vught ging. Daar ben ik vanmorgen, vlak voor het vertrek, uitgehaald
en nu zit ik weer hier.
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De eerste woede is iets gezakt, hier volgt de tweede:
Kapitale stommiteit no 1. B. schreef veertien dagen geleden een adres op een kleine
gele enveloppe, daarmee werd een deur opengezet, waardoorheen veertien dagen
niemand is binnengekomen. Nu schrijft E. waar is de ingang? wel GVDGVDGVD!
Maak liever geen lollige plannen voor het dak van het Barlaeusgymnasium, maar let
op zulke dingen. Als man en paard niet genoemd worden en dan nog minstens drie
maal achter elkaar, dan snappen jullie niets. In mijn vorige brief schreef ik over G.V.
en het boek van Gide, dat hem toekomt. Informeer bij B. en lees de betreffende
passage nog eens over. Probeer godverdomme jullie hersens eens te gebruiken.
Realiseer, dat ik zestien uur per dag nadenk over wat ik schrijf en dat dus ieder woord
wat betekent. Jullie lezen over alles heen.
Kapitale stommiteit no 2. Sinds Mei schrijf ik en praat ik over de
studieboekenkwestie en jullie hebt nog altijd niet begrepen, waar het om gaat:
I De studieboeken die ik had - ik heb ze vanmorgen op moeten ruimen, waarom,
dat volgt - kon ik bij een celvisitatie niet verantwoorden, de vraag, hoe kom je daaraan,
kan ik niet beantwoorden. Daarmee loopt niet alleen ik, maar ook een ander RISICO.
II. Daarom is het volstrekt noodzakelijk en daar leg ik al sedert Mei de nadruk op,
dat ik legaal boeken krijg. Het gaat mij niet om de boeken, ik had, wat ik nodig had,
maar om legale boeken, boeken, die ik openlijk en opvallend krijg, zodat het Duitse
en andere onbetrouwbare personeel hier weet, dat ik iemand ben met studieboeken.
Ik schreef in die geest al zeker een keer of drie en sprak er nog over met B. en nog
steeds vragen jullie, of het zin heeft, om ze in de was te smokkelen. Zoiets is om dol
te worden.
III. Legaal zijn er drie methoden: a. Den Haag. b. Euterpestraat. c. tegelijk met het
was halen of brengen via het bureau hier, dat schreef ik al in Mei. Hopelijk is de
zaak nu duidelijk.
Gewone stommiteit I om een klein en gemakkelijk te smokkelen potloodje aan een
groot pak vast te binden.
Gewone stommiteit II om geen suiker in kleine zakjes mee te brengen waar ik al
eenmaal over schreef (voordelen: 1) hoge voedingswaarde. 2) gemakkelijk te
smokkelen. 3) suiker is normale celinhoud, behoeft dus niet verstopt te worden
(Anmerkung für Esel).
De bewaker bij dit bezoek was N.S.B.er, maar niet ongeschikt, daarom was het
moeilijk om het V. duidelijk te maken.
N.B. Bij bezoek is alleen die bewaker, die door mij als betrouwbaar aangeduid
wordt, in zijn bijzijn, goed. Alle anderen onbetrouwbaar.
N.B. Hopelijk begrijpen jullie dat?
Godsdonder wat zijn vrije mensen stom; ter verduidelijking van de algemene
situatie: ALLES IS VERBODEN. Alles wat tegen dit verbod in gedaan wordt, moet
a) gesmokkeld, b) oogluikend toe-
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gestaan en moet dus de schijn hebben niet te gebeuren, c) openlijk overtreden, de
laatste mogelijkheid bestaat, maar is zeer zeldzaam. Je moet tegelijkertijd met alle
drie rekening houden. Precedenten gelden niet. Wat gisteren mogelijk was, kan
vandaag niet meer. Nog iets: de Hollandse bewakers staan onder de Duitsers. Mijn
risico is dus het hunne en dat van hun familie.
In de studieboekenzaak loopt D. gevaar (ik schreef over C2 H5 OH wat hem
betreft, jullie lazen natuurlijk de P. Retina en cortex ceribri zijn beide in hoge mate
defectueus). Dat ik over alles driemaal moet schrijven en steeds duidelijker, verhoogt
hun risico en dit is geen kinderspel. Als ik het hier plezierig heb en geen hondenleven,
dan heb ik dat alleen aan hen te danken en nauwelijks aan jullie. Jullie dwingen me
er toe, om deze dingen openlijk te schrijven, wat idiotie is; en ik hoop, dat het niet
meer nodig is.
Ik ben sinds gisteravond eigenlijk verdomd nijdig en heb geen zin iets anders dan
gescheld te schrijven. Enfin. Jullie zijn wel lief, maar zo dom. Vale! Y.
B-vleugel, boven, eind Augustus
Mes Braves, dat wij allen onze ergernis over de Boches op elkaar gelucht hebben,
heeft mij althans, veel goed gedaan zowel om het schelden als om het uitgescholden
worden. Onze correspondentie kreeg iets wee's, van wederzijdse appreciatie en aardig
vinden. Ook vind ik jullie minder dom. Er is nog iets merkwaardigs gebeurd: sinds
het bezoek van de P. ben ik helemaal in de legale sfeer geraakt (juridische sfeer is
juister) en vind opeens, dat ik er recht op heb (G.V.D.) om vrijgelaten te worden.
Voordien zou zo een absurde gedachte niet in me zijn opgekomen. Nu zit ik ook
weer met een beetje hoop, gelukkig niet genoeg om me wanhopig te maken, maar
ik heb er toch meer dan genoeg van langzamerhand.
Wie mij nu zou kunnen zien - maar dat kan, dank zij een vernuftig samenstel van
handdoeken en ton-scherm gelukkig niemand - die zou een vent zien, die met drie
vingers op een stukje papier zit te krassen, het stukje potlood daartussen is zelfs van
heel dichtbij met moeite voor het blote oog waarneembaar. Dit is weer een Romantisch
Detail uit het Leven eens Gevangenen. Een ander is de spin. Ik heb gezien, hoe een
web gemaakt wordt, iets waarvoor nog geen gezond mens het geduld gehad heeft,
dunkt me, maar het is fascinerend. Derde aardige detail: de rups. Die is van klein,
groen springertje, een dikke bruine matrone met haren geworden, in één nacht tijd.
Maar dat heeft me toch nog niet zo'n gekke kijk gegeven op de dolzinnigheid in de
natuur als een vrij regelmatig terugkerend avondtafereel: deux pigeons qui font
l'amour, mais verticalement, op de nok van het dak. Enfin.
Gisterochtend stak er opeens een blozend verpleegstertje het hoofd om de hoek
van de celdeur en bood ons namens het Nederlandse Rode Kruis appels, koek en
kaas aan. Vannacht droomde ik, dat ik 's nachts buiten op straat mocht slapen in een
grote kinderwagen, dat om vijf uur 's morgens de verpleegsters kwamen
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om mij binnen te brengen, in de gevangenis (iedere ochtend) en dat ik dacht: als die
suffers dat nou maar wisten, dan konden ze, als ze vóór vijf uur even hier kwamen,
m'n hele wagen vol eten stoppen. Maar ach - droomde ik - je kunt van H. ook niet
verwachten dat hij vóór vijf uur opstaat. Een verhelderende droom, wat onze
verhouding betreft.
Lectuur Herderschee en Harriet Beecher Stowe, de Vloek der Slavernij, drakerig
maar slim en Cornelia Noordwal, het allerergste en Emmy van Plokworst ochotochot
etc.
Ik verlang zo naar Diderot, (maar legaal). Goed. Ik schrijf niet meer en niet aan
jullie afzonderlijk, want hoe vol mijn hart ook is, mijn hand is te leeg aan potlood
en te stijf ook, een te onwillig instrument geworden om nog etc. etc.
God bless you all, the old bastard, au revoir, Y.
Ik had bijna in Dachau gezeten, hoorde ik me daar!
Eind Augustus.
Mes Braves. Gisteren had ik een soort kater na jullie bezoek. Gedeeltelijk omdat
weer als rem die zelfde verdomde bewaker erbij was, die ook bij V. al zo stoorde,
gedeeltelijk omdat alles bij elkaar zo mooi was dat ik enerzijds het gevoel had
nauwelijks meer gevangen te zijn, anderzijds de absurditeit van onder deze condities
nog opgesloten te zitten, extra-sterk voelde. En dan nog: stel je de man op het
onbewoonde eiland voor, in wanhoop omdat het schip voorbij is gevaren, opeens
door gejoel en gelach achter zijn rug erop opmerkzaam gemaakt dat hij op een
schiereiland zit, alleen door een hek op het schier gescheiden van een dichtbevolkt
bevriend land. Maar ook: dat mijn boosheid zó prompt en zo volledig succes zou
hebben heeft zelfs de oermagiër die in mij woont niet durven hopen. Aangaande de
bewaker: de man is niet ongeschikt, zelfs vriendelijk in allerlei dingen, maar hij steelt
eten van gevangenen. Is bewaker in Ommen geweest en is zeker niet te vertrouwen,
pas op je woorden als hij er soms weer bij mocht zijn.
Inmiddels heb ik het heerlijk, so druk dat ik nauwelijks meer tot schrijven kom.
's Ochtends Diderot, 's middags van twee tot zes uur in de zon lopen, zitten en liggen
Italiaans leren (de duitse grammatica is prettig, de italiaanse weet ik nog niet). Maar
nu ik alles heb wat mij ontbrak mis ik toch de volkomen rust die ik in A 2/17 had,
pijnig ik me met het idee dat het een echte moffenstreek zou wezen, om me nu opeens
vrij te laten, zodat ik er geen plezier meer van zou hebben.
De assuradeur B. - nieuwe celgenoot - is een vijfenzestigjarige oom van K., een
vervelende gentleman, een braaf, zeer fatsoenlijk en niet uitgesproken dom man,
maar met de bekende reizen in Zwitserland, Italië, Zweden en Engeland en uitsluitend
commentaren op eten, drinken en prijzen. Verhalen over familie-verhoudingen en
meidenmisère en vier à vijf boeken. Vindt de Zilven zo'n prachtig hotel, weet van
welke familie het vroeger
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was, wat het gekost heeft etc. etc. Toch is deze man een ‘buitenstaander’ in elk
opzicht. Manque totale d'idées générales. Op een bepaald niveau - zaken - toch
Holland's glorie dunkt me. Maar één kapitein is honderd van zulke baasjes waard.
Verder is hij twee meiden (met misère en al) gewend en is dus lastig. Huilt af en toe,
morst ontzettend met zijn eten en zijn plassen. En heeft nog steeds sterke verhalen
over zijn schutters-tijd, die nog even vervelend zijn als ze in 1908 al waren. Ik hoop
dat hij gauw weggaat.
Ik hoop ook hier te blijven, zolang ik toch opgesloten moet zitten - ik heb niets
geen zin in Vught. Jullie weten hoe conservatief ik ben, en toen ik vorige week drie
uur in dat transport stond, merkte ik hoe ik me in de loop der maanden aan dit oude
gebouw gehecht heb.
30 Augustus
Alle boeken gekregen, dit bloc gekregen en potlood gekregen. Ik ben bizonder
blij met de boeken waar ik om vroeg, maar ook en vooral met de boeken waar ik niet
om vroeg, en die getuigen van een geestige en intelligente keuze. Tous mes
compliments! Met dit grote papier onder mijn potlood doorleef ik weer dezelfde
geestelijke expansieneiging (met een Grieks woord ‘extase’) als verleden jaar winter,
toen het eindeloze Westeinder-ijs onder de schaats lag. Van te voren smeek ik om
vergiffenis om alles wat ik mocht schrijven. Allereerst over mijn tweedaagse
avonturen met het hier aanwezige Krankengut. In grote lijnen moet ik helaas mijn
Sanitäter gelijk geven: het gros zijn ‘zweitklassige Menschen’, maar daarbij zulke
bizarre! Als ze elk alleen in een cel zaten zou het niet zo gek zijn als het nu is, nu
een speels noodlot allerlei dwaze contrasten bij elkaar heeft gestopt: een lange sombere
hond met een ongekamde bos haar en maagklachten zit met een dik kaal gekje vol
zotte grapjes en een groenachtige onderwijzer etc. etc. Gezichten hebben de meest
uiteenlopende en onwaarschijnlijke kleuren zie je hier opeens. Dubout zou met zijn
misanthropie zijn hart hier op kunnen halen. Met dat al heb ik genoten van twee vrije
dagen, maar betreur ze niet, nu ik de zoveel grotere en onvervreemdbare vrijheid
van lezen en schrijven heb; bovendien krijg ik mijn bewegingsvrijheid langzamerhand
wel weer terug.
Er is nog een morele kant aan deze zaak. De Sanitäter neemt de plaats van de
ziekenvader in, die zijn werk voortreffelijk deed, daar is iedereen het over eens.
Waarom hij opzij gezet is, is niet duidelijk. Mocht de Sanitäter slecht werken, dan
wordt het hier met scabies en luizen een rotzooi en wordt de ziekenvader weer
aangesteld misschien. Mijn medewerking verkleint die kans natuurlijk aanzienlijk.
Het is weer het oude ‘fatsoenlijke-collaboristen-dilemma’, in mijn geval vertroebeld
door een grote vrijheidsdrang na vier maanden opsluiting. Deze drang is inmiddels
na twee dagen alweer vrij aardig bevredigd, zodat ik nu maar
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afwacht hoe de zaak zich ontwikkelt zonder dat ik er iets aan doe. Er zou namelijk
vrij gemakkelijk iets te doen zijn, omdat alle complicaties ontstaan zijn, doordat de
Sanitäter in rang (Hauptscharführer) hoger dan de commandant (Unterscharführer)
buiten hem om mij te werk heeft gesteld, terwijl in deze dingen de comm. te beslissen
heeft, wat de Sanitäter nog altijd niet weet, en wat ik hem dus maar niet vertel. Dan
wordt in deze zaak nog een onoverzichtelijke - misschien in het geheel geen - rol
gespeeld door een hoofdbewaker, die waarschijnlijk pro-ziekenvader en bovendien
anti-mij is, en door een gewone Duitse wachtmeester die zeker het land aan mij heeft.
Ik vlei mij niet met de illuzie, dat mijn werk - afgezien dan van het ongedierte - op
enigerlei wijze van bijzonder voordeel voor de gevangenen zou zijn: als ik meedoe
is het uitsluitend voor mijn eigen plezier en dat is op het ogenblik intra-cellulair al
groot genoeg, zodat er zelfs in de spiegel al papiertjes hangen met dagindelingen tot
en met Zaterdag, omdat ik anders niet weet hoe ik met het werk klaar moet komen.
Italiaans bijv. is al teruggebracht van vier tot één paragraaf per dag, omdat er anders
te weinig tijd voor andere vakken overblijft. Het celbestaan heeft overigens weinig
verandering ondergaan; alleen is de oude wens: ‘Give me men about me, that are
fat’ vrijwel in vervulling gegaan. We zijn nog steeds met drie, en de oude baas wordt
iedere dag onsmakelijker en suffer, we geloven dat hij wel gauw dood zal gaan. Ook
is hij aan het bidden geslagen, eerst alleen 's avonds in bed, halfluid (of halfzacht),
de laatste dagen ook vóór het eten; naarmate hij versuft, worden de gebeden langer,
de pogingen tot conversatie minder frequent, korter en stereotyper. Hij is een
schijnheilige egoïst. We doen vrijwel alsof hij al gestorven is.
Nu de periode der derderangs-lectuur wel geëindigd lijkt, enkele observaties
hierover: de grote fout van derderangs-auteurs is, dat zij té opgetogen zijn over hun
helden en heldinnen, zodat die voortdurend beschreven worden als zulke bizondere
mensen, terwijl de ongelukkige schrijver alleen maar in staat is om hen de meest
middelmatige dingen te laten zeggen en doen. Het eerst is mij dat opgevallen bij
Marsmans Dood van Angèle Degroux, maar het is bij iedere slechte roman te vinden.
Je zou als schrijver de held moeten presenteren met een zeker dédain, als een gewone,
misschien zelfs wel ietwat vervelende vent, en de hierdoor in slaap gesuste bourgeois
épateren met de meest grandioze daden en gesprekken. Dit lijkt overigens wel de
manier waarop aardige mensen zichzelf presenteren - wat begrijpelijk is, omdat die
na levenslange dagelijkse omgang zichzelf heel gewoon vinden. Verder is de
psychologie, vooral van de Hollandse derderangsroman, een typische
Epidermal-psychologie (om een term van Nietzsche iets verschoven te gebruiken),
d.w.z. alles wat zij doen zou net zo goed gedaan kunnen worden door mensen met
een totaal ander karakter; als je er op let worden deze boekjes daardoor erg zot.
Voorlopig heb ik geen nieuwe boeken nodig, jullie horen wel weer wanneer wel.
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Begin September
De Woensdag was zeer bijzonder: bijna de hele dag heen en weer rennen voor
Sanitäter-gehilfe werk (d.w.z. eenvoudige eerste hulp en geestelijke bijstand) en
tussendoor jullie bezoek.
Bizonder prettig was het de oude B. weer eens te zien - 't bizondere zat 'm in het
lang niet gezien hebben, dit om niemand jaloers te maken - ook van de anderen heb
ik genoten; mijn moeder vond ik nu juist zeer reëel, blijkbaar heb ik me de vorige
keer vergist.
's Avonds hielden wij een maal, zo goed als alleen maar in gevangenissen mogelijk
is: de tafel staat tegen de muur, wij drieën zaten aan het hoofdeinde, en aan de
voortzetting die zich zonder moeite door de muur laat denken, zaten jullie allen mee
aan, en als bij de bruiloft van Pijke Koen werd bij ieder nieuw gerecht een der gevers
dankbaar toegesproken.
Er waren veel genodigden, maar we hebben er niet veel van gemerkt, omdat we
eigenlijk alleen maar op dat beestachtig lekkere eten gelet hebben. Goed.
Donderdagochtend weer het gewone werk, 's middags maakte ik op verzoek van
de Sanitäter (op een suggestie van mij) met de hoofdbewaker van alle gevangenen
de diëetvoeding weer in orde - dat was veel maar lonend werk. Vrijdagochtend werd
ik door een wachtmeester aangeblaft dat ik helemaal niet los mocht lopen en een
doodgewone gevangene was, zodat ik weer in mijn cel werd opgesloten;
Zaterdagochtend hoorde ik dat ik mijn boeken niet zou krijgen, 's middags dat ik ze
wèl zou krijgen, maar ik heb ze nu nog steeds niet. Als jullie dit lezen zullen jullie
zeer verontwaardigd zijn over het eigengereid optreden van de commandant en vol
medelijden met mij - maar dit laatste is ten onrechte, ik ben helemaal niet ontevreden
en nogal vrolijk over de dessous en de ontwikkelingsmogelijkheden van deze
schijnbare catastrophen, waarover meer aan het einde van deze brief.
Mijn baasje is - of was - een brave man van 57 jaar, waarvan ik in twee dagen al
bijna alles afweet, maar die ik nooit aan het huilen zal kunnen maken, want hij heeft
me trots verteld, dat hij dankzij ‘ein kleines Mädel, niewahr?’ dertig pond is afgevallen
en zijn buik weer in kan trekken, dus via vrouw en kinderen zullen er geen tranen te
ontlokken zijn. Misschien op andere wijze? In ieder geval is hij enorm ijdel en daar
heb ik al veel plezier van gehad en hoop er nog meer van te hebben, plus tard.
Hier even als aphorisme: het toegestaan krijgen van voorrechten is jullie werk
(boeken, brieven schrijven, vrij rondlopen etc.) en het langzaam realiseren daarvan
is het mijne. Ik heb goede hoop even goed te slagen als jullie. En over de schijnbaar
onaangename ontwikkeling na Woensdag nog: hier worden gebeurtenissen nooit
ingedeeld in goede of slechte, althans pas op de allerlaatste plaats; voorop staat dat
iedere gebeurtenis goed is, als afwisseling, en ik heb zolang ik hier ben nog niet zulke
gevariëerde veertien dagen meegemaakt.
Een kleine bijdrage tot de ethnologie van de vreemde volks-
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stam, uit gegevens en observaties van mijn baasje en de inboorling die ± 3 maanden
geleden 24 uur lang zijn tegennatuurlijke neigingen te mijnen opzichte moest
bedwingen. Het is werkelijk waar dat voor deze mensen de Organisatie de levensbron
is: de oorzaak van hun trots èn van hun angst, van hun belangrijkheid en van hun
nietigheid. De beambten uit ‘der Prozess’ zijn beklemmend levenswaar, in het leven
van deze mensen bestaat naast de organisatie bijna niets. Er bestaat een zó eindeloze
hiërarchische differentiatie dat het systeem niet meer te overzien is, en daarom eerbied
inboezemt, maar het gevolg is in de eigen, nog wel overzichtelijke kring, voortdurende
achterdocht en naijver. Omgang met lageren is verfoeilijk, met hogeren dus
onmogelijk, met gelijken gespannen. ‘Freunde’ zijn gelijken in rang, waarmee je
bier drinkt omdat je dat niet alleen kunt doen, verder betekent het woord niets. Het
gevolg is een beklemmende vereenzaming, (die op het eerste gezicht, en paradoxaal
op individualisatie lijkt!) die weer tot gevolg heeft de neiging om althans gezamenlijk
te voelen wat sij voor elkaar niet meer kunnen voelen. Iedere keer, dat ik in nader
contact kom met één zo'n ambtenaar, merk ik dat ik de man zeker niet kan haten maar dat wist ik al wel - niet eens kan verachten, alleen heb ik er een grenzeloos
medelijden mee (als medelijden het gevoel is, dat ik zelf een dergelijk bestaan niet
zou kunnen verdragen) en ik voel me als een oudere tegenover een kind - allerlei
reacties die volkomen ontbreken t.o.v. een willekeurige Hollandse arbeider of Oom
B., mensen die toch ook veel missen.
Ik geloof dat het 'm zit in het aanbidden van juist deze valse god - organisatie die zoveel ellende en zo totaal geen plezier geeft, want zelfs het machtsgevoel is
vergiftigd door angst. Ik zou wel willen weten, hoe degenen die bovenaan zitten zich
voelen.
Dag! Y.
Vught, eind September
Mes Braves, 't Bevalt me hier best, 't soort mensen - geadapteerde psychopathen,
als je wilt - en de volkomen onburgerlijke sfeer liggen mij wel, maar het kan zijn dat
ik de toestanden een weinig vervals en door een gekleurde bril bekijk. In ieder geval
leef ik zo geregeld en gezond als de laatste drie jaar wel niet meer mogelijk is geweest,
en ik voel me dan ook uitstekend. Ik nam Vestdijk, Nietzsche en Bleuler mee, heb
de rust, de gelegenheid en de tijd, maar niet de behoefte om ze te lezen. Het is een
vreemde uitzondering als ik hier iemand ontmoet die ik niet op de een of andere
manier ken, en zo valt er ontzettend veel te praten. Dit maakt het hier Nia in zijn
aardigste momenten, en von der anderen Seite: donder avond in de fleurtijd, waarbij
ik zeker in een goed dispuut zit.
Denk niet dat ik ongeduldig ben, wat dat betreft is deze situatie beter dan de
voorafgaande halve vrijheid met het prettige en ondragelijke voortdurende contact
met jullie. Zelfs zó weinig ongeduldig dat ik ‘na afloop’ hier blijf om de zaak te
helpen
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liquideren. Wanneer jullie de indruk hebben dat ik sentimenteel en melancholiek ben
- misschien - dan komt dat omdat ik wat meer aan jullie denk als ik schrijf: buiten
die tijden ben ik zo vrolijk dat er door sommige mensen aanstoot aan genomen wordt
en veel mensen er plezier van hebben. Ik heb hier voor het eerst behoefte aan
philosophie, niet voor mezelf, maar voor diegenen die zich nooit hebben afgevraagd
waarom ze het prettig hadden en die nu met grote ogen naar de zin van alle ellende
vragen; om ze te troosten en aan hun geklets een einde te maken - wat misschien
hetzelfde is. Nu het met philosophie niet kan doe ik het maar met een grapje - wat
misschien ook hetzelfde is.
Mijn positie is inmiddels duidelijk geworden: ik word beschouwd als een
wetenschappelijk betrouwbare en ongevaarlijke zot, dank zij jullie brief aan de leiding,
en een paar orakelspreuken van mij die toevallig zijn uitgekomen en mijn
non-conformistisch gedrag. Ik voel mij dus zeer safe, omdat ik mij niet behoef te
forceren. Dat ik mij met een elegant verhaal gered heb uit een verboden situatie
waarin ik betrapt werd, heeft mijn positie naar beide kanten - de zotte en de
betrouwbare - nog maar versterkt.
Dit wat de leiding betreft, aangaande het milieu: zoals het kamp in handen is van
de communisten, zo is de fabriek, waar ik dagelijks kom, in handen van de plutocraten,
en een ‘middenstand’ bestaat er niet, dat maakt het hier zo prettig. Beide categorieën
zijn o.h.a. honnête, ondeugend, intelligent en actief; het laat zich denken wat voor
contact ik vind. In m'n kamer ben ik bezig om de idiote controverse tussen beide
kasten weg te werken en van het gebied der dagelijkse omgang terug te dringen op
zuiver ‘academisch’ terrein, waar hij hoort, wat mij met behulp van P. vrijwel gelukt
is, wat mij tot de stelling heeft gebracht dat je van iedereen alles gedaan kunt krijgen.
Wat al dese dingen betreft is het hier een prachtig sociaal speelterrein, waar allerlei
‘levenslisten’ - om een fraai woord van H. te stelen - overzichtelijk in practijk gebracht
kunnen worden.
Verder kom ik vrijwel dagelijks - zakelijk - in contact met de andere kunne, waar
velen hier niet tegen kunnen, maar wat voor mij even plezierig is als het uitzicht op
de geranium die ik me ‘georganiseerd’ heb, dat is hier de term voor alles wat je hebt,
maar niet kunt hebben, en wat nergens vandaan komt.
Wat het voor mijzelf in de war sturen betreft: hier is de zuivere ‘Prozess’-sfeer.
Wie zich slecht gedraagt krijgt een slecht ‘Führungsbericht’, maar wie zich goed
gedraagt soms ook. Heb je een slecht F.B. dan word je later losgelaten, maar soms
ook eerder, ondanks dat. Niemand weet er het ware van en niemand weet wie erover
beslist, en ik geloof dat zelfs de allerhöchste Stelle in het duister tast. Daarom ga ik
maar mijn eigen gang, tast in het licht, en heb plezier.
God bless you all, Yvo.
Vught, 16 October
Sixième lettre par cette voie. Hoeveel ontvingen jullie er al? Deze geschreven in
de ongestoorde rust van een nachtwake. Jullie zijn
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genieën op het terrein van epistolaire verborgenheid, maar ik zal er zeker vreemde
ontbijtgewoontes van overhouden. Duid de plaats aan door op het lijstje te zetten:
dit en dat van Oom, dat spaart mij veel St. Nikolaasachtig gezoek.
Stuur mij ook geen dingen waar ik niet om vraag, hoe lief bedoeld ook, vergeet
niet dat ik iedere dag een paar uur wandel, en dan steevast iemand spreek, die weer
iemand kent die... of die zelf... etc.; het is een voortdurend geven en nemen hier,
waarbij tenslotte, dat is duidelijk, iemand te kort moet komen, maar wij niet. Bij deze
ontmoetingen babbel ik graag en veel en hoor dan allerhand verhalen, soms zo
grandioos, dat je met Trojaanse helden meedavert over de slagvelden, of zo vreselijk
dat je van verontwaardiging staat te trillen op je benen (dat kán, ik weet het nu) of
zo gek dat je schallende lach ver verwijderde wachtposten in hun Beziehungswahn
tot kledinginspectie drijft, en dat je zelf een blokje om moet lopen, omdat het eerste
gebod is: niet opvallen.
Het gaat hier steeds beter, ik raak meer ingeburgerd en overzie nu practisch alle
hier zo merkwaardige hiërarchisch-affectieve-politieke verhoudingen, waardoor ik
het idee heb gekregen, wel vrijwel een vaste aanstelling te hebben, die nogal een
stootje hebben kan, maar ik hou nog altijd een vage hoop, dat het niet voor lang is.
Bovendien is een superieure collega gearriveerd, waar ik veel genoegen om en mee
heb, zodat het dreigende gevaar, dat ik hier uitgekeken zou raken en me dan gaan
vervelen wel afgewend is. Bovendien gaf hij me voor na de oorlog de beschikking
over zijn huisje in Cap Breton, in de Pyreneeën en aan de Atlantische Oceaan, dat
is een prettig perspectief.
Ik heb ook het gevoel dat ik hier niet prettiger maar wel meer leef dan buiten,
acuter, met een ‘carpe momentum’ en een voortdurende strafdreiging als piment, en
schaterlachend achter een correct masker, zoals alles theater is in deze schijnwereld,
van hun kant, van onze kant, van hoog tot laag, al lijkt het voorlopig alsof de
commandant zijn taak ernstig opvat, wat zeer onaangenaam is. Maar ook hij is begin van demoralisatie - 's ochtends al eens dronken geweest, door iedereen met
spanning verwacht en luide toegejuicht nieuws.
Vandaag ontdekte ik een nieuwe passe-partout voor keuken-bezoek: een doos met
faeces-buisjes voor Typhus-onderzoek van het personeel, het heeft de allerergste test
glansrijk doorstaan. Er zijn nog twee andere dingen waarmee je overal komen kunt:
een actemap en een harkje, 't laatste voor mij natuurlijk onmogelijk, 't eerste prachtig:
met bijpassend gezicht loop je overal in en uit zonder dat iemand je iets vraagt. Met
het harkje kom je ook het hele terrein over, en er gaat de legende dat er zich eentje
uit geharkt heeft, 's ochtends vertrokken om te gaan harken, 's avonds niet
teruggekomen.
Goddank is het prikkeldraad rondom heel lang, en het gaatje waar je in, en hopenlijk
ook uit gaat, zo klein dat je vergeten kunt, dat het er is en je er niet iedere dag als
een magneet naar
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toe getrokken wordt. Overigens omsluit dat prikkeldraad een alleraardigst bos, waar
ik, gewapend met vlijmscherpe uitvluchten, kleine maar heerlijke
herfstcwandelingetjes maak. Het is hier veel minder erg dan jullie denkt en soms
kijken we elkaar eens aan en glimlachen dan: Ze moesten daarbuiten eens weten; en
het is hier uit te houden omdat de erge dingen zich weg laten denken, en op den duur
wen je er aan. Deprimerend zijn alleen op den duur de politieke gesprekken, door
hun gelijkvormigheid en de botheid van mensen die niets hebben bij-geleerd, dat
doe ik dan ook zo weinig mogelijk meer.
De nieuwe beeldhouwer is bijzonder aardig, het is een genot om weer eens met
een andere (een nieuwe) geestige en fijnzinnige man te kunnen praten, practisch
zonder hobby's en met veel goede smaak in handen en hoofd. Ik heb het gevoel, dat
zich langzamerhand een soort intellectuelengroepje - het woord zonder valse schaamte
gebruikt - vormt, tussen de communisten en de plutocraten in, en tenslotte is dat mijn
respirabele atmosfeer - naast de Fransen, die een troostrijke oase zijn tussen het
Duits-Hollands getier, rustig zichzelf blijven, toonbeelden van menselijke
waardigheid.
Groet allen, vele goede wensen, Yvo.
13 November
Mes Braves, in de volstrekte rust van de nacht en prettig helder in het hoofd kan
ik eindelijk weer eens een brief aan jullie schrijven. Vandaag ben ik enorm boos op
Rauter, niet alleen omdat hij mij niet vrijlaat, maar bovendien omdat hij mij m'n
kampvriendinnetje F. ontnomen heeft. Zij wandelt en wordt door hem aangesproken
waarom ze hier zat en dit en dat, enfin het ene woord haalt het andere uit, zij betuigt
haar onschuld, hij noteert haar naam en nummer, en vanmorgen wordt zij vrijgelaten;
ze zal nu wel weer op het hofje zijn denk ik. Hij schijnt hier vaker te komen en meer
van dit soort grapjes uit te halen: Haroen al Raschid bij de dwangarbeiders. Met dat
al ben ik mijn vrouwelijke aanspraak kwijt, en zal, nu ik dit wekelijks zuiverend
kwartiertje mis, wel hopeloos vergroven en verruwen, vooral ook omdat het de laatste
dagen nogal onweersachtig is geweest. Blijkbaar heeft iedereen achter in het hoofd
het idee gehad, dat de oorlog 11 Nov. afgelopen zou zijn, en nu het nog altijd doorgaat,
en ook deze winter zeker nog door zal gaan, lucht iedereen zijn ergernis op duizend
verschillende manieren, zodat er geen afdeling van het kamp is waar niet enorme
ruzie is geweest, tussen alle instanties en alle personen die maar ruzie kunnen krijgen,
ook ik heb mijn deel gehad en voel me nogal opgelucht.
Een pakje met eigenlijk niets dan luxe, dat is ongehoord prettig om te krijgen. De
jampot was gebroken, maar de inhoud nog bruikbaar en hoe. 't Is overigens weer het
oude lied: juist als je alles voor elkaar hebt, moet ik je weer vertellen dat er nu maar
weer één pakje per week, zonder gewichtsgrens (d.w.z. tot ongeveer 4 kg) is
toegestaan, met zeer strenge controle. Dit is een van
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de ellendige dingen waar ik in de gevangenis ook al zo slecht tegen kon: dat je met
zorg een kogel uitkiest, je geweer laadt, aanlegt en als je na goed mikken af zult
trekken hoest er iemand en het beest loopt weg en alles moet opnieuw beginnen. We
zullen zien, hoe dit zich weer ontwikkelt. Enfin. Ondanks dat is mijn temperatuur
precies als mijn brieven: af en toe een depressie, maar meestal vrolijk. 't Is hier precies
een cake-walk op de kermis: een ellendig ding als je voortdurend omvalt, maar
prachtig en dol-amusant, als je ondanks alle schokken, duwen en rukken overeind
blijft, that luctor et ermergo feeling; af en toe zoek ik de schuddendste plaatsen op,
en heb dan veel pret, als ik daar weer zonder vallen doorkom, maar ik ben toch wat
voorzichtiger geworden. De psychologie van de Duitser is simpeler dan die van de
aap, en als je je niet driftig maakt (zoals de prachtvent St.) eigenlijk alleen maar
amusant, en gepeperd door het risico. Zo'n uitlating van H.: ‘Ik zou hier willen blijven,
als ik geen vrouw en kinderen had’ is echt iets, wat je kunt zeggen als je vrouw en
kinderen hebt: ik zelf kan hier geen cent goed doen en heb weer andere redenen,
waarom ik liever buiten ben. Ik heb een treurige tijd achter de rug, omdat ik drie
weken niets van jullie hoorde, zijn er in die tijd pakjes zoekgeraakt? In ieder geval
ben ik eigenlijk ontwend om dat soort voor-correspondentie met jullie te voeren,
waar tenslotte lange brieven uit ontstaan: het je bij allerlei gebeurtenissen afvragen:
wat zouden zij er wel van zeggen, of: dat moesten zij eens weten etc. Beste wensen
aan M. en groet alle anderen, Y.
Vught, midden November
Fragment
... nu ben ik dupe van een mens- en-dingloos systeem waar niet tegen te vechten
valt, waarin je af en toe je menselijke waardigheid redden kunt door op onbelangrijke
details je eigen zin door te drijven - een schijnredding overigens - maar op werkelijk
belangrijke punten, zoals nieuws van huis, ben je volkomen overgeleverd aan het
allerbotste noodlot. Soms troost ik me met het idee dat ik op reis ben, maar dat is
een schijntroost, die geen stand houdt tegen de onmiskenbaar Hollandse lucht en het
idee dat je twee uur van Amsterdam af zit. Op een dag als deze twijfel ik eraan of ik
wel zo hard ben dat ik hier goed tegen kan, op een dag als vandaag heb ik een ziek
makend medelijden met al die andere kerels, die zich zo flink houden en van binnen
zo onmetelijk verdrietig zijn. Ik heb een voorstad-gevoel over me, waarin je op een
druilerige ochtend gestrand bent met een motordefect, en waarin je je niet anders
kunt voorstellen dan uitzichtloze existenties tussen grijze huizen. Dat komt ook omdat
de laatste rest van een zorgeloze tijd, het laatste bolwerk van voor-oorlogse sfeer,
F., gevallen is; dat lijkt vandaag een veel groter gemis dan ik eerst dacht. Dat komt
ook omdat er hier een paar honderd Fransen gearriveerd zijn, waarmee ik zoveel ik
kan praat en die ik veel opbeur, maar daarna loop ik met tranen in m'n ogen weer
naar huis omdat door hun honderdvoudig heimwee het mijne opeens
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ook zo levend is geworden. En dan realiseer ik me dat ik in al deze
gevangenismaanden eigenlijk niets gemist heb, vergeleken met wat we de laatste 4
jaar gemist hebben, en wat we in de toekomst nog zullen missen (en hoe hard en
pijnlijk) en wat er allemaal onherstelbaar weg en kapot is en of er ooit nog iets prettig
en goed zal zijn. Kortom, een echte, stevige depressie, die misschien morgen weer
over is. ....N'en parlons plus. Je durft hier eigenlijk met niemand over deze dingen
te beginnen, uit angst dat je bij de ander een abces van treurigheid aansnijdt. Mijn
baasje is een aardige Duitse loodgieter van 45 jaar die in tien jaar gevangenis en K.K.
zware asthma en een tremor heeft opgelopen - met de rest. Als ik m'n best doe kan
ik me nog wel een draaglijke toekomst denken, maar dit mannetje ziet zelf het
hopeloze van zijn geval in. Hoe kun je zo iemand troosten? Je kunt hem af en toe
een beetje opvrolijken, maar je hebt het idee dat je hem een groter dienst zou bewijzen
als je hem z'n nek omdraaide. En dan is er weer een op de vlucht doodgeschoten na
twee jaar in de gevangenis gezeten te hebben, en daar een philosofisch werk
geschreven te hebben, half af, en in z'n portefeuille vind je een paar gedichten, à
Hélène, en foto's van vrouw en kinderen. C'est la vie, zeg je dan, en ik hoop dat ik
het morgen vergeten ben. En ergens achter op het terrein, waar bijna nooit iemand
komt, woont in het crematorium een lugubere gevangene, die een fles jenever krijgt
voor iedere gehangene, die hij daar executeert, en die hij daarna keurig ‘door de
schoorsteen’ werkt. Dat is zowat alles. Ik heb meelij met deze condition humaine,
niet met mezelf ... Dit zijn dan zo'n paar sombere kanten hier, tot nu toe schreef ik
alleen maar de gekke, en de vrolijke, die nog steeds bestaan, overigens.
1 December
Mes braves, jullie moeten de hartelijke groeten van Yvo hebben. Hij zit in het
strafcommando en kan daardoor wat moeilijker schrijven, verwacht de eerste tijd
niets van hem. Hij heeft het niet erg zwaar, staat overdag te werken in het bos van
l'Embarquement pour Cythère, en geniet van de gezonde wintersport. Zijn nieuwe
lijfspreuk is: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker, en voorlopig wordt hij
iedere dag een beetje sterker. De kans bestaat dat dit een strafverzwaring is,
voorafgaande aan het ontslag, maar daar rekent hij maar niet op. Stuur hem tot nader
order geen tabak meer en geen haarwater en verstop de brief slimmer dan de vorige
keer, nauwkeurig volgens de instructies, deze was er bijna uitgevallen, omdat de lijm
hier en daar had losgelaten, vertelde hij mij. Stuur hem ook zijn bergschoenen via
de vrouw van de prachtkerel, niet in zijn pakket, want dan wordt het er uitgehaald.
Stuur hem ook een paar dikke sokken, maar wijzig verder de inhoud niet, Weest
gegroet.
Vught, half December
Beste H.,
Gisteren kreeg ik het pakket en daarmee allerlei prettigs en
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slims. Ik schrijf je dit met eeltige handen, meer geschikt voor het vasthouden van
een pikhouweel en een spa, en een spa - zoals Hamlets doodgraver - dan van een
vulpen. Maar ook daaraan heb ik me wel aangepast, de eerste dagen was ik wat moe,
nu allang niet meer, voel me gezonder dan ooit, zie er zelfs verbazend goed uit - dus
alweer hoeven jullie je over mij geen zorgen te maken. En wat de sfeer hier betreft,
die is lang niet gek: iedere dag de zon op zien komen en ondergaan, 't zij in de bosjes
van Watteau, 't zij op de akkers van Breughel, met een eenzame kraai en verder
gestoffeerd met grijsblauw gestreepte figuranten, ça ne manque pas de poésie.
Daartussen beweeg ik me als een spin, ga telkens naast een andere vlieg staan spitten
en hoor daar dan weer de verhalen van uit - dat is een prettige afwisseling met altijd
dezelfde mensen uit mijn vorige werkkring.
Er is een pracht van een beroepsinbreker bij en ook een avonturier van het
ouderwetse soort, die overal gevochten heeft, waar te vechten viel, en via
Vreemdelingenlegioen en S.S. tenslotte hier verzeild is geraakt. Allebei hebben zij
eindeloze en prachtige avonturen beleefd, vrijwel alle gelogen, maar de dagen vliegen
om op die manier. Ondraaglijk is mijn bestaan zeker niet, hoogstens wat erg primitief
en soms wat vervelend.
't Milieu is overigens niet uitsluitend crimineel; kleinzonen van
Gouverneur-Generaals en referendarissen van Provinciale Griffies ontbreken niet,
maar zijn zo saai, als zich voor laat stellen.
Verder geloof ik niet dat ik erg veranderd ben, als ik mezelf bekijk. Dat er naast
dit absurd bestaan nog mensen zijn, die ergens een normaal leven leiden, is daarom
zo prettig, omdat je dan het gevoel hebt, dat je vorig bestaan ‘buiten’ gewoon
doorgaat, zodat je, als je er uit komt, er maar in hoeft te stappen, om weer de oude
te zijn, precies zoals het je aanpassen aan dit milieu zoveel gemakkelijker is, omdat
er al een massa andere mensen dit leven als een dagelijkse en ‘gewone’ routine leven.
(Ik krijg hier steeds meer de pest aan Hollanders overigens en aan meer dan vier
mensen bij elkaar - we zijn met zestig - en ook eigenlijk aan communisten: ze zijn
te primitief). Wees gegroet Y.
25 Maart 1944
Het is zulk waanzinnig mooi weer, en tussen de stukken gekreukt vliegtuig staan
ongerept de berkeboompjes te glinsteren, en de vinken fluiten, de zon staat al
verbazend hoog aan de hemel, in de verte dansen meisjes met kleine gilletjes en grote
lachbuien en ik ben bezig nogal gek te worden van de lente - die ik anders voor een
jaargetijde nogal saai vond en dus schrijf ik jullie toch nog maar wat door, hoewel
jullie het allerminst verdienen, maar enfin, dat wist je al. Alles bij elkaar genomen
zijn de gebeurtenissen in het kamp veel aangenamer en amusanter dan die er buiten
en in ieder geval zijn de mensen in het kamp veel slimmer, maar misschien komt dat
omdat ik zo van jullie vervreemd.
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Het is moeilijk en vervelend corresponderen met drie maanden tussenpoze tussen
een brief en de volgende, en brieven die wegraken, en dan nog censuur bovendien:
Je kunt werkelijk niet meer schrijven dan: het gaat me goed en ik kan me voorstellen
dat jullie mijn brieven niet op hun juiste waarde schatten, omdat de hele achtergrond,
alle dingen waarover ik niet kan schrijven, jullie volkomen onbekend is, en in ieder
geval blijkbaar moeilijk in te denken. Hoe meer ik het kamp leer kennen - en door
al mijn avonturen is dat nogal grondig - hoe gekker kermis ik het ga vinden en de
ogenblikken dat ik het bedrijf au serieux neem en mezelf als werkelijke gevangene
beschouw, met alle risico's van dien en niet als gast - wat ik toch immers ben, als
vrijgesprokene - worden steeds zeldzamer. Met de lentezotheid er bij vergroot dat
de kans dat ik binnenkort weer iets doe wat niet mag - zoals bijvoorbeeld deze brief
- en dan weer gestraft word. On verra.
Ik moet nu ophouden door tijdsgebrek en niet door onwil, gegroet, en dat de goden
jullie verstand mogen scherpen. Dag, Y.
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J. de Kadt Kroniek
‘Partij Remise’

Praag, Rome en de Westelijke Unie
Dat Tsjechoslowakije de weg van alle staten in de Russische invloedssfeer is
opgegaan, dat behoorde eigenlijk als een vanzelfsprekende zaak te worden
geregistreerd. Maar het heeft, zoals ook al weer zeer begrijpelijk is, in een wereld
waarin gezondbidderij (oftewel ‘optimisme’) en onwetendheid (meestal optredend
als afkeer van ‘simplistische beschouwingen’) met elkaar wedijveren om voorrang
op het politiek terrein, orkanen van verontwaardiging - of gejubel - opgewondenheid
en andere emoties ontketend.
Wat in werkelijkheid gebeurde, dat was, dat een gebied, overgelaten aan een
overweldigende invloed van de Russen en van hun handlangers - de Tsjechische
communisten - in de loop van enige jaren voortdurend meer gaargestoomd werd voor
Russisch gebruik en dat het tenslotte uit de Russisch-communistische keuken te
voorschijn kwam: klaar voor de totalitaire tafel.
Toen de Marshall-landen voor de eerste maal te Parijs bijeenkwamen, was er in de
Tsjechische regering een grote meerderheid die van deze gelegenheid gebruik wilde
maken om het land met het Westen en met het Atlantische blok te verbinden. De
Russen, met hun onfeilbaar instinct voor machtsverhoudingen, zagen onmiddellijk
dat dit een poging was om uit de Russische gevangenis uit te breken, en dat, als die
poging toegelaten werd, Tsjecho op den duur voor Rusland verloren zou zijn en tot
het andere, het Amerikaanse, Rijk zou gaan behoren.
Direct na het besluit van de Tsjechische regering, kwam de Russische dreiging,
door de communist Gottwald en door de zogenaamde socialist Fierlinger in het
Tsjechische kabinet gebrachtj dat men in Moscou het grijpen van de Westerse
reddingsboei als een daad van vijandschap zou beschouwen en dat men hierop met
alle middelen, het Rode Leger inbegrepen, zou antwoorden.
Gesteld dat in de Tsjechische regering een paar energieke democraten hadden
gezeten, gesteld dat niet de door zoveel wederwaardigheden, die we in het ene woord
‘München’ kunnen samenvatten, geknakte Benesj het hoofd van de Staat was geweest,
en niet een Jan Masaryk die het onverzoenlijke wilde verzoenen, minister van
Buitenlandse Zaken, en dat de sociaal-democraten de Fierlingers tijdig uit hun partij
en uit alle regeringsfuncties verwijderd hadden - wat dan nog had men in Praag
kunnen doen?
Men had dan een regeringscrisis moeten trotseren die tot een, door de communisten
uitgeroepen algemene staking zou hebben geleid en die vermoedelijk uitgegroeid
zou zijn tot een burgeroorlog waarin de gewapende communistische ‘comité's van
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actie’ gepoogd zouden hebben zich meester te maken van de machtsposities. Het
vormen van een contra-regering die de hulp van Rusland zou inroepen behoorde tot
de voor de hand liggende consequenties van een dergelijke burgeroorlog en men
moest zelfs rekening houden met de mogelijkheid, dat dan inderdaad Russische
troepen zouden binnenrukken. Het
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was bovendien toen al de vraag of het politie-apparaat, dat vanaf de heroprichting
van de Tsjechische staat onder Gottwaldse of Ferlingerse invloed had gestaan, nog
bereid en in staat was het wettige gezag te verdedigen. En dezelfde vraag kon ten
aanzien van de legerleiding worden gesteld.
Onder zulke omstandigheden zou zelfs voor energieke Tsjechische democraten maar die waren er niet, of hadden althans geen machtsposities van betekenis - de
strijd alleen te voeren zijn geweest, indien het Westen, en met name Amerika, op de
Russische dreiging een ‘simplistisch’ antwoord had gegeven. Indien van Amerikaanse
kant, ondersteund door Britten en Fransen en door de U.N.O.-machinerie, de
verklaring was gekomen, dat binnenrukken van Russische troepen in Tsjecho - onder
welke voorwendsels dan ook - het begin van de oorlog zou betekenen; en daarnaast
dat men alle steun, ook militaire, zou geven aan een wettige Tsjechische regering
bedreigd door een opstandige beweging, dan, maar ook dan alleen, zou Tsjecho voor
het Westen te redden zijn geweest.
Anders gezegd: het ‘tweede München’ is niet aan de orde geweest thans bij de
vorming van de totalitaire Gottwald-regering, maar toen, bij de eerste
Marshall-bijeenkomst. En de Westerse mogendheden die toen toelieten dat een besluit
van de Tsjechische regering door de Russen werd vernietigd, hebben toen de laatste
kans om de vernietiging van de Tsjechische staat te verhinderen, laten voorbijgaan.
Overigens met dit enorme verschil, dat München een zoen-en-lik-partij was tussen
de Chamberlain-Daladiers en de Hitler-Mussolini's, terwijl nu de verhouding tussen
Marshall en Stalin in wezen gezond is gebleven omdat ze toen reeds vijandig was,
zij het dan niet in voldoende mate, en nadien steeds vijandiger is geworden. Van de
walgelijke München-stemming is, ook later, na Gottwalds staatsgreep, gelukkig heel
weinig te merken geweest.
De communisten hebben gejuicht, en van hun standpunt volkomen terecht, want
ze hebben een overwinning behaald. De ‘democraten’ hebben gejammerd en gebriest,
zonder in de meeste gevallen precies te beseffen wat de oorzaken van hun nederlaag
waren en wat gedaan moet worden om dergelijke nederlagen in de toekomst te
voorkomen, maar ze waren tenminste verontwaardigd en iets minder
joris-goedbloed-achtig dan ze tegenover de communisten plachten te zijn.
Aan dit alles moet dan nog toegevoegd worden, als men het beeld van ‘München’
wil gebruiken, dat ‘München’ het begin van het eind is geweest van het
Midden-Europese totalitarisme en dat de overwinnaars van toen de meest volkomen
nederlaag van alle tijden hebben ondergaan.
Een jaar na München was de wereld al zo ver, dat de strijd op leven en dood met
de overwinnaars van München werd aanvaard. Dat moet ook de overwinnaars van
Praag te denken geven.
Natuurlijk zijn er ook thans een aantal ‘verzoeners’, die weliswaar geen machtige
politieke formatie vormen, zoals indertijd de Chamberlains, maar die toch ook hun
uiterste best doen om machtsvorming en wilsvorming te verhinderen en om inplaats
van de noodzakelijke vijandschap een stemming te kweken waarin alles zo wordt
‘verklaard’ dat in plaats van de grote gevaren te keren, het politieke beeld wordt
‘vergruizeld’. En in plaats van het erkennen der gemaakte fouten met het doel
strijdbaarder te worden, komen de zelfbeschadigingen, en de verontschuldigingen
voor het optreden der communisten.
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Op velen heeft b.v. een artikel van R.H. Crossmann in ‘The New Statesman’ grote
indruk gemaakt, waarin betoogd werd, dat de Tsjechische communisten de
meerderheid van de arbeidersklasse achter zich hadden en dat daarom de dingen in
Praag konden verlopen zoals ze verlopen zijn. De ‘les’ die Crossmann dan hieruit
trekt is, dat wij in West-Europa precies zo sociali
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seerderig moeten doen als de communisten in Praag, opdat de arbeiders ons (de
socialistische democraten) volgen en niet de communisten.
Over de wenselijkheid van een socialisatie-politiek kan men precies zo denken
als Crossmann, maar dan toch op andere gronden, want z'n redenering gaat tegen
alle werkelijkheden in. De werkelijkheid is, dat de Tsjechische socialisatie-methoden,
gevoegd bij de drainage die de Russen op de Tsjechische economie toepasten, reeds
geleid hadden tot een onhoudbare economische toestand. Het algemene verlangen
naar deelnemen aan het Marshall-plan (zonder tussenkomst van Moscou waren zelfs
de Tsjechische communisten ervan doordrongen dat zó alleen Tsjecho zich kon
ontwikkelen) was het beste bewijs dat men zich niet in staat voelde uit eigen
‘socialisatie-kracht’ - en zelfs met Russische ‘hulp’ - de zaken te klaren. En de
algemene ontevredenheid over de economische noodtoestand en de politieke terreur
was zo groot, dat zowel socialisten als Benesj-aanhangers er van overtuigd waren,
dat de aanstaande verkiezingen het percentage der communistische stemmen zouden
terugbrengen, zeker van 40% van het kiezerscorps tot 30 à 25%.
De communisten en de Russen waren even zeker van de komende nederlaag en
dus waren ze vastbesloten geen verkiezingen te laten houden onder de aanwezige
half-terreur zoals die reeds door de communisten in Tsjecho uitgeoefend werd, doch
alleen onder de absolute terreur van een totalitaire staat. Juist omdat het bestaande
dwang-apparaat niet sterk genoeg was om de ‘arbeiders’ in bedwang te houden,
moest de staatsgreep redding brengen. Vooral nadat gebleken was, in de eerste periode
van het Marshall-plan, hoe sterk de drang naar het Westen was en hoezeer bijna alle
partijen verlangden onder de Russische druk uit te komen, moest belet worden dat
een democratische regering optrad, die, steunend op een parlementaire meerderheid,
zou streven naar aansluiting bij Amerika en het verkrijgen daardoor van wat meer
welvaart en wat meer vrijheid. Er moest dus een totalitaire terreur komen.
Er was reeds een vrij omvangrijke communistische terreur, die bestond van de tijd
der heroprichting van de Tsjechische staat. Die terreur leidde er toe dat de ‘arbeiders’
in de fabrieken òf lid van de C.P. moesten worden en communistische
‘vertrouwensmannen’ moesten kiezen in de fabrieks-vertegen-woordigingen en
vakverenigingen (waaruit dan de befaamde ‘Comité's van Actie’ gevormd werden),
òf gebroodroofd en geslachtofferd werden. In het openbaar dorst niemand meer tegen
de communisten op te treden, zo zeiden de sociaal-democraten in vertrouwelijke
gesprekken. Maar bij de verkiezingen zou men de communisten wel krijgen en dus
moest men alles laten gaan tot die beslissende dag. De communisten, nieuwe heersers
over het land, profiteerders en gunsten-uitdelers, zorgden ervoor, dat zij tijdig beslisten
hoe de beslissende dag er uit zou zien! De ‘comité's van actie’ dreigden, en hun
dreiging was niet alleen gericht tegen de regering of tegen de ‘kapitalisten’, maar
iedere arbeider wist dat de een of andere vorm van verzet, een weigering om vóór
een resolutie te stemmen, een gebrek aan enthousiasme, uiterst ‘gevaarlijk’ zou zijn.
Natuurlijk, als Benesj geweigerd had te bukken voor het communistische ultimatum,
als hij politie en leger opgeroepen had om hun terreur te breken, dan zouden de
Tsjechische ‘arbeiders’ en de meerderheid van alle Tsjechen tot afrekening met de
communisten zijn overgegaan. Maar dat zou burgeroorlog geweest zijn. Daarvoor
deinsde Benesj terug. En het is een tekort in de Westerse politiek dat men niet alles
heeft gedaan om te voorkomen dat hij er voor terugdeinsde.
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Doch dat tekort hangt samen met in het verleden gemaakte fouten. Wat Roosevelt
en ten dele ook Churchill al in Casablanca, Teheran, Yalta, Potsdam verknoeiden...
al die fouten die Oost-Europa en andere gebieden aan
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de Russen uitleverden, fouten waarover we bij gelegenheid hier nog te spreken
komen, hadden het lot van Tsjecho reeds meer dan half bepaald in 1945.
Tsjecho was dus in 1945 reeds een bijna verloren land. Men heeft niets gedaan
om het te herwinnen. En thans moeten we het dus voorgoed afschrijven, totdat we
in staat zijn de Russen tot rede te brengen.
Zover zijn we nog lang niet.
Wel is als gevolg van de Tsjechische gebeurtenissen de consolidatie van het front
tegen het totalitarisme versneld.
De Westerse Unie is binnen het terrein van de politieke realiteit gekomen. En die
Unie, ofschoon nog in staat van wording, heeft in ieder geval voldoende besef van
de hoofdzaken om de vorming van een Westers leger direct aan de orde te stellen.
En daarnaast de vorming van een West-Duits gebied, waardoor niet alleen de wil
wordt uitgesproken ook van dat gebied en z'n bewoners gebruik te maken voor de
machtsvorming die aan de orde is, maar ook om op den duur geheel Duitsland in die
machtsvorming te betrekken.
Dat de inschakeling van West-Duitsland en van geheel Duitsland Europese
problemen aan de orde stelt wier oplossing verre van eenvoudig is, aangezien
Duitsland nu eenmaal een potentiële macht in Europa is, een militaristische macht
bovendien, en een nazistisch-fascistische mogelijkheid, zoals het jongste verleden
aantoonde, moet natuurlijk erkend worden. Die Duitse problemen zijn werkelijk de
enige niet, en wie ze b.v. alleen ziet van uit het gezichtspunt van een Frans-Duitse
tegenstelling, behoort te beseffen dat niet alleen Duitsland een probleem is, maar dat
ook Frankrijk, zeker sedert z'n ineenstorting in 1940, een probleem geworden is
waarvoor de oplossing waarlijk niet voor de hand ligt. Ik tenminste zie die oplossing
evenmin langs wat men noemt de ‘Derde Weg’ als langs de weg die door de Gaulle
wordt gewezen, en natuurlijk in 't geheel niet langs de Russische weg van Thorez
c.s.
En toch, ik meen dat het Europese probleem thans dichter bij een oplossing staat
dan ooit te voren. Wellicht zal ik in een volgende ‘Kroniek’ hier nader op ingaan,
doch aangezien deze ‘Kroniek’ geschreven wordt aan de vooravond van het Haagse
congres der Europese Federalisten, wil ik even uitspreken dat deze Federalistische
beweging me even onvruchtbaar toeschijnt als de vele andere ‘federalistische’ en
‘pan-Europese’ bewegingen. Europa kan zich alleen verenigen onder leiding van een
andere, sterkere en buiten-Europese macht, d.w.z. onder Russische of onder
Amerikaanse hegemonie. En Europa zal zich alleen verenigen onder de dreiging van
een geweldig gemeenschappelijk gevaar. Volgens sommigen is er een Amerikaans
gevaar, volgens anderen een Russisch, en de typische ideologen menen dat ze heel
schrander zijn door te constateren dat er twee gevaren zijn: het Amerikaanse en het
Russische.
Doch in de politiek, die met vereenvoudigingen, met hoofdzaken, met kernpunten
en sleutelposities moet werken, is het ontoelaatbaar alle soorten van gevaren als
gelijksoortig te beschouwen. Er zijn Amerikaanse gevaren en talrijke uit de Europese
krachten voortkomende gevaren, en er is geen oplossing denkbaar die - mensen en
dingen nemend zoals ze nu eenmaal zijn - niet krioelt van gevaren. Maar er is slechts
één allesoverheersend gevaar, één, waardoor we zó volkomen overweldigd zouden
worden dat we zelfs niet meer in staat zouden zijn ons met de talloze andere gevaren
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bezig te houden. Zo'n gevaar was, na 1933, het Duitse Nazi-gevaar. Het is nu het
Russische.
En we zijn nog lang niet zover, dat het weerstand bieden aan dat gevaar met dat talent
en met die kracht geschiedt, dat we kunnen zeggen: van nu af aan wordt iedere stap
weloverwogen in de richting van het bezweren van dat gevaar gezet.
We hebben b.v. de Russische manoeuvres gezien rondom de positie Berlijn.
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Volgens velen dienden die manoeuvres om de aandacht af te leiden van het feit dat
het Amerikaanse Congres het Marshall-plan aanvaardde. Voorzover ze die bedoeling
hadden, zijn ze aanvankelijk geslaagd: het nieuws omtrent Berlijn drong het
Marshall-nieuws van de eerste pagina's. Maar niet voor lang. En voorzover het
gebeurde, bewees dat alleen, welke prullen onze dagblad-leiders zijn. Wat trouwens
niet meer bewezen behoefde te worden.
De Berlijnse affaire (waarvan ook al beweerd werd, dat ze was begonnen om het
prestige der Westelijke mogendheden afbreuk te doen bij het Italiaanse volk, dat in
een verkiezingsstrijd stond) eindigde niet met een overwinning der Russen. Maar
evenmin met een geallieerde zegepraal. Het werd remise in Berlijn en die remise
wees op een tekort aan vastberadenheid en inzicht bij de Westelijken.
Min of meer remise werd het ook in Finland waar de Russen wel een verdrag wisten
aangenomen te krijgen en zelfs een verdrag dat de Russen enige winst bracht, maar
toch niet het verdrag waardoor ze in Finland de vrije hand kregen om er op z'n
Tsjechisch op te treden. Al zitten ook in Finland communisten in de regering, de
waakzaamheid van de andere partijen en de anti-Russische gezindheid van het volk
hebben tot dusver de inwendige overweldiging belet. Maar Finland voert een ongelijke
strijd en alleen als het Westen duidelijk uitspreekt, dat het in geen geval zal dulden
dat Finland gerussificeerd wordt, kan het land gered worden. Totdusver krijgt men
echter de indruk, dat de Amerikanen Finland hebben afgeschreven en het als een der
laatste brokken voor het verzadigings-proces van Rusland beschouwen.
Waar de grenzen van Rusland getrokken zijn door Marshall en de lieden van het
State Department is niet altijd nauwkeurig na te gaan. Maar zeker was, dat Italië er
buiten viel. Toch heeft men het lot van Italië laten beslissen door verkiezingen die
aanvankelijk de mogelijkheid inhielden van een communistische overwinning. Wel
bewerkten de Westelijke mogendheden het Italiaanse electoraat door de aanbieding
van Triëst en door de Marshall-hulp te verbinden met de aanwezigheid van een
niet-communistische regering, maar verder is men, tenminste in het openbaar, niet
gegaan.
Het was ook niet nodig, want naarmate de verkiezingen naderden werd het
duidelijker dat de Katholieke partij aan invloed won en dat het verbond van
communisten en hysterische socialisten er niet in zou slagen de meerderheid te
veroveren. De communisten en hun meelopers hadden hun ‘Volksfront’ gevormd in
de verwachting belangrijk te groeien. De uitslag van de verkiezingen was, dat deze
combinatie nog enigszins achteruit was gegaan en dat binnen deze combinatie de
Nenni-socialisten nagenoeg door de communisten verzwolgen waren. De
anti-communistische socialisten, wier positie uiterst moeilijk was, behaalden zeer
bevredigende resultaten. Het gevolg hiervan moet zijn dat een groot deel der
Nenni-socialisten zich van het Volksfront zal afwenden en zich bij de
anti-communistische socialisten van Saragat-Lombardo zal aansluiten.
De communisten isoleren en hen buiten het staatsapparaat plaatsen, dat is het begin
van iedere veiligheid in alle landen. En in Italië is dat begin verkregen door de uitslag
van de verkiezingen die de Katholieke Democraten de sterkste positie en een
onverwacht grote winst gaven.
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Natuurlijk zullen sommige progressieve en socialistische ideologen klagen over
een situatie die een partij als die van de Gasperi de leiding geeft in Italië. Maar dat
is dan ook, wat men aan de communisten te danken heeft. Als ze de overwinning
behalen, roeien ze de progressieven en de democratische socialisten uit. Als ze niet
overwinnen, maar toch tot een macht van betekenis worden, roepen ze overal reactie
op, of vertragen ze de groei van de progressieve krachten. Juist de progressieven, de
socialisten, de democra
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ten, hebben alle reden de communisten te zien als de vergiftigers van het politieke
leven, en hen als zodanig te behandelen. Alle halfslachtigheid op dit gebied brengt
dodelijke gevaren voor de democratische zaak met zich mee.
Ieder behoorlijk mens moet van zichzelf weten, dat hij zo wil leven, dat de
communisten, als ze aan de macht kwamen, of op een andere wijze de kans er toe
zouden zien, hem zouden ‘likwideren’. Maar wie zo wil leven en dus een
‘gelikwideerde met verlof’ is, dient van zijn kant niets na te laten waardoor de
likwideerders-in-hope zelf gelikwideerd worden.
Dat zovele ‘socialistische’ partijen in deze zaak nog aarzelen en dat in die
socialistische partijen, ook als ze zich tegen het communisme uitgesproken hebben,
nog zoveel aarzeling en slapheid bestaan, wijst op een ernstig tekort aan politieke
capaciteiten.
Dat tekort is waarlijk niet beperkt tot de socialistische partijen. Men vindt het
overal. In alle regeringen. In Europa maar ook in Amerika.
Er is nog geen sprake van, dat de Amerikanen beseffen, dat snel, beslist en
stoutmoedig optreden nodig is om een machtspositie te bezetten, waardoor wellicht
de derde Wereldoorlog vermeden kan worden, omdat de Russen reeds vóór het begin
ervan beseffen, dat ze geen spoor van kans op succes hebben.
De gebeurtenissen in Tsjecho hebben m.i. heb oorlogsgevaar niet doen toenemen,
want ze speelden zich af binnen het gebied, dat reeds aan de Russen was overgelaten.
Maar wel is daardoor de Russische manoeuvreermogelijkheid kleiner geworden. De
Russen moeten van tijd tot tijd successen behalen. Maar in Europa zijn nog maar
weinig gebieden waar dit geschieden kan zonder kans op botsingen. Het kan wellicht
in Oost-Duitsland. Maar kan het in Berlijn? En in Finland? Een energieke
democratische politiek zou niet alleen besluiten, dat de Russen geen enkel succes
meer mogen behalen, doch ook er naar streven zèlf een aantal successen te behalen.
De vorming van de Westelijke Unie van Noorwegen tot Griekenland en van
Duitsland tot Spanje behoort het eerste doel te zijn. Dat men dan in Griekenland en
in Spanje en Portugal toestanden moet scheppen in overeenstemming met het
gemiddelde van het Unie-peil ligt voor de hand.
Dezelfde tekorten echter, die de Amerikanen beletten in te zien, dat ze Franco,
Salazar en de Griekse reactionnairen moeten verwijderen van een Europees blok (dat
een deel is van het Atlantisch blok), beletten ook een initiatief in de richting van het
door Rusland bezette Duitsland en Oost-Europa.
Er is dus aanleiding genoeg om niet tevreden te zijn met de bestaande politieke
situatie. Maar al is ze minder goed dan ze kon zijn en behoorde te zijn, ze is véél
beter dan de vijand hoopte en verwachtte, dat ze zou zijn, en dat is toch al heel wat.
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Besprekingen
Professor, causeur en profeet
S. Vestdijk, De Toekomst der religie, Van Loghum Slaterus, Arnhem 1947.
Niet vaak werd een auteur in de vlucht van zijn ontwikkeling zo raak geschoten als
S. Vestdijk door Menno ter Braak in zijn essay over De Duivelskunstenaar. Dit is
vooral opmerkelijk, omdat het boekje in hoofdzaak een bundeling is van de
afzonderlijke artikels, die Ter Braak in Het Vaderland schreef telkens kort na het
verschijnen van nieuw werk van de man, wiens overvloed niet minder discutabel
bleek te zijn dan de inzet van zijn schrijverschap.
Sinds de voltooiing van het essay zijn ruim acht jaren verstreken en heeft de stroom
van Vestdijks productiviteit zich zonder onderbreking voortgezet. Het komt mij voor,
dat Ter Braaks opmerkingen over de persoonlijkheid Vestdijk steeds opnieuw hun
juistheid bewijzen op een manier, die voor de z.g. objectieve critiek een beroep op
de veilige afstand der historie zo niet tot een illusie dan toch een aangelegenheid
voor litteraire minvermogenden moet maken. Hoe definitief Ter Braaks oordeel, in
psychologisch opzicht en ten aanzien van Vestdijk als schrijver in het hollandse
milieu, ook moge zijn, over zijn betekenis in het bijzonder als romancier, als dichter,
als essayist valt nu nog wel iets meer te zeggen. Ik wil hier pogen een enkel facet
van de essayist tot zijn recht te doen komen.
Tussen het tijdstip van Vestdijks eerste grote essay, dat Over de dichteres Emily
Dickinson, en zijn boek over De toekomst der religie liggen ruim tien jaren, waarin
men op talloze ogenblikken van zijn virtuose intelligentie heeft kunnen genieten. Ik
heb overigens nooit geweten, wat daarin het meest te bewonderen valt: het fabelachtig
gemak waarmee Vestdijk zijn eruditie dienstbaar maakt aan het beheersen, het
annexeren vaak, van de problemen, die hij veeleer tot zich trok dan dat zij hem
aantrokken, of de wijze waarop hij allerlei kwesties, b.v. de litteraire persoonlijkheid
of de vorm van het kunstwerk betreffend, aan de orde stelde. Scherp te scheiden zijn
deze kanten van de essayist Vestdijk niet, omdat zij beide een aanknopingspunt met
zijn stijl bezitten. Die stijl is bij Vestdijk zoiets als de plaats, waar de problemen
elkaar rendez-vous geven ongeveer als op zekere amsterdamse sociëteit waar
intellectuelen van allerlei slag elkaar plegen te ontmoeten. Ook daar immers treft
men dezelfde scala aan als bij Vestdijk, te beginnen bij het bezadigde geleerdenbetoog,
dat overgaand in allerlei vormen van min of meer spiritueel gekruide causerieën
uitloopt in bonmots, boertigheden en andere vondsten van aan grote wisselingen van
appreciatie onderhevig allooi. Het succes van een dergelijke sociëteits-conversatie
berust in hoofdzaak op het contrast, op de tegenstelling tussen de inhoud van wat
wordt beweerd en de toon, waarop dat gebeurt. De reden waarom een verstandig
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man de gesprekken op de sociëteit al zeer spoedig en de woorden van Vestdijk vrijwel
nooit ontvlucht, wordt nu duidelijk: het is de beheersing van de ‘tonen’-scala, die
men bij Vestdijk vindt, waardoor de academie en de salon steeds op het juiste ogenblik
hun kans krijgen. Het accent van het contrast komt bij Vestdijk juist ergens anders
te liggen dan bij de sociëteits-bezoekers, die nu eenmaal altijd ernstige lieden zijn
waarbij het
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onverschillig is, of zij de professorale dan wel de ‘grappige’ toon aanslaan. Vestdijk
is professoraal, wanneer het hem zo uitkomt en dat dan vaak bij die gelegenheden,
waar men het niet verwacht; omgekeerd leeft hij zich uit in verrassende vondsten,
beelden en vergelijkingen, waar menig ander, beducht voor de autoriteit der academie,
het met de dáár gebruikelijke plooi houdt.
Wat Vestdijk echter scheidt zowel van de professoren als van de vlotte causeurs
is een geraffineerde ironie, die hem in beide milieu's impopulair en zelfs ronduit
onmogelijk maakt. Die ironie doet immers voortdurend twijfel óntstaan omtrent de
ernst van zijn bedoelingen. In de ‘litteraire’ essays, vooral in die van oudere datum,
zijn die bedoelingen meestal duidelijker dan in die, waarin meer filosofische
onderwerpen ter sprake komen. In de eerste wint de academie het doorgaans van de
salon, terwijl het meesterschap van de brilliante causeur zich, wonderlijk genoeg,
juist in de wat ik maar noem theoretiserende essays manifesteert.
Het curieuze feit doet zich zelfs voor dat de causeur beter op dreef komt naar de
mate, waarin het onderwerp ‘hoger’ en ‘dieper’ wordt. Deze wijze van schrijven is
een voortreffelijke schijnbeweging om de specialisten op een afstand te houden of,
als dat niet lukt, althans te misleiden. Het is immers van ouds bekend dat wie causeert
oppervlakkig is en daardoor zijn onkunde verraadt... En bovendien: wie uit de ...
toon valt en de spelregels der academie saboteert of er de spot mee drijft, kan zeker
zijn van haar hartgrondige verachting ...
Duidelijker dan in welk vroeger essay ook komen in De toekomst der religie de
hierboven gesignaleerde trekken van de essayist Vestdijk samen. In een boek van
360 pagina's leveren de gedegenheid van de academie en de speelsheid van de salon
slag. De inzet is niet gering: de toekomst der religie.
Vestdijk is niet de eerste, die het fragiele onderwerp, domein van theologen,
filosofen, psychologen, sociologen en nog een aantal vaklieden, heeft aangedurfd.
Hij lijkt mij wel de eerste, die als outsider tégen de pretenties der vaklieden in, zijn
zeer persoonlijke speculaties ontvouwt. Het was te voorzien dat de vaklieden het er
niet bij zouden laten. Zo poogde al in Het Parool een hoogleraar in de theologie het
boek te disqualificeren met niets anders dan de ergernis van de dominee, die het niet
verkroppen kan zelfs in de nederlandse literatuur als critische autoriteit geëlimineerd
te zijn; in het Katholiek cultureel tijdschrift heeft dr J. van Heugten S.J. zich volgens
het ‘nietes-welles’-procédé van het boek trachten te ontdoen. Deze theologische
mannen van gezag zijn stellig niet de enigen wie het boek zwaar op de maag ligt: de
weerlegging van de duivelskunstenaar, die zich naar eigen believen nu eens in de
professorale toga hult, dan weer in de vermomming van het colbert optreedt en zo
nodig beide schijngestalten tegen elkaar uitspeelt, is nu eenmaal niet ieder gegeven
...
Wat moet men ook beginnen met iemand die de professor of de causeur speelt
juist zolang het hem lust; die wat hij voorzichtig verzameld heeft exploiteert met de
virutositeit, die niet des professors is.
Het begin van het boek is voor de z.g. wetenschappelijk ingestelde lezer
veelbelovend. De auteur begint immers met rekenschap af te leggen van zijn pretenties
en vooral van de methode die hij zal volgen: Zoals steeds in de geesteswetenschappen
gaat het erom een zo gunstig mogelijk evenwicht te vinden tussen vrije bespiegeling
en critiek, combinatie en feit, constructieve fantasie en exactheid. Dit zijn ongetwijfeld

Libertinage. Jaargang 1

woorden, waarmee de academie het eens kan zijn... En wat is wetenschappelijker
dan dat de auteur het object, waarvan hij de toekomst onder het oog wil zien,
definiëert?
Dit is het ogenblik, waarop de breuk zich voltrekt, niet tussen de professor en de
causeur in Vestdijk, maar in de critici, die hun wetenschap niet van hun geloof meer
kunnen onderscheiden. Vestdijk, voor wie de banden en de grenzen van de gelovige
niet bestaan, rekent tot het begrip religie ‘strevingen’, die voor de gelovige zo niet
inferieur dan toch van andere orde zijn. Voor de gelovige - ik denk hier speciaal aan
de Christen, die voor ons nu eenmaal de meest vertrouwde ‘religieuze’ mens is - is
de totaliteit, die hij
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tracht te bereiken: God, en daarmee is elk streven naar een andere totaliteit, dat de
psychologie met het eerste gelijkstellen moet, niet meer waard met de term religie
te worden aangeduid.
De gelovige zou er daarom verstandig aan doen op pag. 73 gekomen het boek
dicht te doen. Wat nu volgt zijn voor hem alleen spitsvondigheden, waartegen
welwillende opmerkingen aan het adres van het Christendom niets meer betekenen.
Aan elk van de drie religieuze typen, die hij onderscheidt (het metaphysische,
sociale en mystiek-introspectieve type) wijdt Vestdijk een hoofdstuk, waarin bijzonder
verrassende karakteristieken worden gegeven, die wellicht niet steeds origineel zijn,
maar toch wel wijzen op een uiterst persoonlijke verwerking van het materiaal. Dit
persoonlijke is trouwens niet de geringste charme van het boek; het is daardoor
bijzonder leesbaar en men moet dan ook wel een ongelooflijke droogstoppel zijn
zoals Prof. Dr H. De Vos, die in zijn Parool-artikel schrijft dat men het gehele boek
door kan lezen, zonder één opmerking te lezen, waarover men zich oprecht verheugt.
Men wordt integendeel steeds weer geboeid door de détailproblemen die de auteur,
naar het wel lijkt toevallig, in de loop van het betoog ontdekt en prompt te lijf gaat.
Hier ook toont de causeur die zich voor de verleiding van het gelijk hebben weet te
hoeden, zijn duivelskunstenaarschap door zelf in menige situatie de al dan niet voor
de hand liggende argumenten in stelling te brengen en te weerleggen. Dit betekent
niet dat de causeur valse bescheidenheid voorwendt en zijn pretenties met zijn charmes
camoufleert, maar wel dat hij die détails au sérieux neemt.
Dat hij met de inzet, het z.g. grote probleem, dat het boek zijn titel gaf, ernst maakt
is iets waar ik nog niet zeker van ben, zelfs niet na zijn antwoord op een inderdaad
bespottelijke bespreking van het boek in De Groene (Criterium Mrt. '48).
Als Vestdijk de analyse van zijn religieuze typen achter de rug heeft, gaat hij na
of hiermee ook niet bepaalde mensentypen samenvallen. En ziet, na enig zoeken
duikt een karakterpsychologische indeling op, die bijzonder bruikbaar blijkt te zijn.
Wetenschappelijke bezwaren hiertegen zal ik niet aanvoeren; bovendien kan niemand
Vestdijk het recht op deze kunstgreep ontzeggen, maar een en ander getuigt van een
virtuositeit, die mij wel enigszins kopschuw heeft gemaakt. Maar goed, deze
schichtigheid neme men voor wat zij is: een zwakke compensatie voor de
bewondering, die Vestdijks uiteenzetting n.a.v. de typen van Jaensch (het
gedesintegreerde, het naar buiten resp. naar binnen geïntegreerde type) mij inboezemt.
Tegen deze gedeelten van het boek is op zakelijke gronden nog minder in te brengen
dan tegen de hoofdstukken, waarin Vestdijk een beeld van zijn religieuze typen
ontwierp. De toon van het boek verandert enigszins - de causeur blijkt toch
aanzienlijke belangen te hebben bij het probleem, dat hem tot dit boek aanzette -,
zodra de critiek op het Christendom wordt geformuleerd.
De causeur blijkt van zijn ‘academische’ kanten een zeer doeltreffend gebruik te
hebben gemaakt: in ruim 200 pagina's is het materiaal vastgelegd, waarmee een
grootscheepse aanval op het Christendom kan worden ondernomen. Vestdijk vindt
opnieuw aansluiting bij de opvattingen van Jaensch, die de ontwikkeling van de
europese cultuur sinds de Renaissance gekenmerkt acht door een zich steeds
uitbreidende culturele desintegratie - door Vestdijk o.a. genoemd: geestelijke isolatie
van de cultuurmens en een vervreemding van de werkelijkheid. Jaensch wijst erop,
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zo deelt Vestdijk mede, dat zich natuurlijk steeds tegenstromingen hebben voorgedaan,
die de desintegratie te niet hoopten te doen.
Vestdijk komt nu weer op eigen terrein doordat hij in de integrerende tendenzen
die de isolatie, de splitsing moeten opheffen, bij voorkeur religieuze activiteiten ziet.
In een magistraal geschreven twintigtal pagina's toont Vestdijk aan dat het
Christendom, in het boek van Jaensch niet genoemd, ondanks herhaaldelijk optredende
integrerende tegenstromingen door zijn karakter van methaphysische religie
aangewezen (is) op... de culturele desintegratie als historisch begeleidingsverschijnsel.
Het Katholicisme of beter de Katholieke kerk heeft nog het langst aan desintegratie
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weerstand geboden, maar het Protestantisme met zijn sterk individualistisch accent
voltrekt de desintegratie volledig.
‘Een autonoom geworden desintegratie’ manifesteert zich op alle gebieden der
cultuur en de ondermijning van het Christendom wordt steeds duidelijker: de door
het Christendom als metaphysisch projecterende religie teweeggebrachte desintegratie
heeft het evenwicht met de integratie verbroken en daardoor een lawineachtig
verschijnsel verwekt, dat deze religie tot de ondergang doemt... Nu eindelijk zullen
de professor en de causeur een vermakelijk spel van kruip door - sluip door spelen:
de toekomst van het fenomeen religie moet worden uitgestippeld met alle
voorbehouden, waar een ernstig en intelligent beoefenaar van de z.g. verstehende
psychologie zich aan dient te storen. De wensen van de causeur zullen niet verward
mogen worden met wat de professor voor waarschijnlijk houdt. De wensen komen
neer op een ‘mystisch-sociale religie in de trant van het Boeddhisme, of een sterk
aziatisch beïnvloede religie van psychologisch-symbolische aard’, maar waarschijnlijk
is de ontwikkeling van een sociale religie. Tegenover deze mogelijkheden tertium,
n.l. het voortbestaan van het Christendom, non datur, ook al wijdt Vestdijk dan nog
20 pagina's aan de kansen hiervan.
Ofschoon Vestdijk de positie van het Christendom het meest bedreigd acht door
de werkzaamheid van het z.g. naar buiten geïntegreerde, sociale type en vooral
uitvoerig nagaat, van welke kanten uit en waar deze tendenz naar ‘culturele
reintegratie’ het Christendom aantast en nog verder zal aantasten, zal hij toch niet
op de wijze van het sociale type afscheid van het Christendom nemen. Vestdijk is
genoeg psycholoog om te erkennen dat onze cultuur Christelijk is, maar hij gaat zelfs
nog verder door te beweren dat wij ergens in onze instincten nog goede Christenen
zijn, in God geloven, in het hiernamaals, en in het zoenoffer van Christus. Dit neemt
niet weg dat hij persoonlijk aan het Boeddhisme de voorkeur geeft en daarvan dan
ook uitdrukkelijk uitgaat, wanneer hij met zijn wensen voor de toekomst der religie
verschijnt. Die voorkeur is hier niet zo maar een kwestie van smaak, afkomstig van
Vestdijks sympathie voor - of verwantschap met? - het mystiek-introspectieve type;
hij is van mening dat het Boeddhisme hei enorme voordeel (heeft) van zich beter dan
welke andere religie ook bij een geïntegreerde - ook in sociale zin geïntegreerde cultuur aan te passen. Hij ontkwam dan ook niet aan de noodzaak Nietzsche te
bestrijden, die het Boeddhisme nog wel wenste te exploiteren, maar het tegelijk als
een ‘décadence-Religion’ disqualificeerde. Het doet er overigens niet toe, of die
bestrijding deugdelijk is; voor wie het Boeddhisme niet kent komt Vestdijks verweer
neer op een simpele ontkenning van Nietzsche's standpunt en een uiteenzetting van
wat dan wel de achtergronden van het Boeddhisme zijn. Vestdijk heeft trouwens
geen behoefte aan een weerlegging met argumenten Hij heeft zich op dit ogenblik
reeds ingeleefd in de rol van profeet, met hoeveel ironie dan ook gespeeld. Hij droomt
al van ‘een ander slag’ mensen, bij wie de behoefte aan projectie bevredigd wordt
zonder dat de projectie zelf tot stand komt. Hij denkt reeds aan een bijzondere
religieuze opvoeding, die gelijk zou staan met een intensieve mystische training en
een systematische oefening in het psychologisch hanteren van religieuze symbolen.’
In het laatste hoofdstuk van zijn boek treedt Vestdijk nog eens op in zijn virtuose
schijngestalte van de causeur, die van het profetisch gebaar zeer bepaald niet afkerig
is. Dat gebaar is overigens alleen als z.g. persoonlijke noot bedoeld, als een kunstgreep
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waarmee alle academische zwaarwichtigheid onschadelijk moet worden gemaakt.
De voorbehouden ten aanzien van zijn eigen gelijk, die in de voorgaande hoofdstukken
steeds als de corrigerende tegenstemmen waren te vernemen, zijn nu iets minder
hardnekkig, ofschoon bij een voorzichtig man als Vestdijk is, nooit sous-entendu.
Zo blijft hij tot het laatst toe uiterst welwillend gestemd tegenover het Christendom.
Vestdijk geeft een aantal voorschriften voor de nieuwe religie, die op het eerste
gezicht aandoen als aesthetisch gestyleerde psychologische waarheden. Van Vestdijk
met zijn altijd wat zonderlinge èn verdacht voorkomende afweer tegen het orthodoxe
psychoanalytische systeem, dat bij hem op allerlei terrein steeds weer, zij het zeer
persoonlijk, verwerkt en beheerst,
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opduikt, was inderdaad niet te verwachten dat hij een psychoanalytische leer - zelfs
niet een z.g. psychosynthese als die van Jung - onverbloemd als de religie zou
binnenhalen. Daarvoor blijft hij te zeer gehecht aan het bestaan van
‘geloofswaarheden’, een term, die op zeer verrassende wijze nog juist in zijn betoog
kon binnensluipen. Overigens spreekt het vanzelf dat die term weer wordt opgevangen
en psychologisch ‘kaltgestellt’: een waarlijk religieus handelingsleven (is) niet
mogelijk, zonder dat tot een niet onbelangrijke hoogte de ‘subjectiviteit’ der
geloofswaarhelen wordt doorzien... In de slotpagina's formuleert Vestdijk zijn
‘religieuze’ verlangens, waaruit nog eens afdoend blijkt, hoe hij het traditionele, zo
men wil Christelijke, religiebegrip heeft uitgehold en daardoor verruimd. De
psychologie heeft nu reeds haar, in de ogen van Christenen stellig destructieve, werk
gedaan: zij zal niet langer als therapie voor patiënten dienst doen, maar een middel
worden bij de religieuze opvoeding, zowel van de toekomstige opvoeders als van de
jeugd. Vestdijk geeft, met het oog op de eerstvolgende vijf eeuwen, die voor de
verwezenlijking van een en ander nodig zullen zijn, vooral voor de
psychologisch-religieuze scholing der opvoeders, die hij parapaedagogie noemt,
verschillende behartenswaardige voorschriften... Daarbij is aan veel gedacht, zo b.v.
aan de hogere opvoedingsinstituten, die de kenmerken zullen dragen van de
Rooms-Katholieke retraite, het Boeddhistische klooster en de Engelse universiteit...
De nieuwe opvoeder die in zijn superieure vorm tot het mystiek-introspectieve
type behoort zal de weg banen, waarlangs ‘een religieus bevredigende houding’
inzake de sexualiteit, de dood en het ressentiment kan worden bereikt. Zo komen
Vestdijks voorschriften tenslotte neer op een nieuwe formulering van de menselijke
waardigheid. Men kan er overigens zeker van zijn dat menigeen nog andere etiketten
voor zijn leer in voorraad heeft. Daarvan is atheïsme stellig de onschuldigste
qualificatie. Wie weet of hij niet als de stichter van een nieuw humanisme zal worden
verheerlijkt? En ik hoor nu al mompelen dat hij eigenlijk een ‘diep religieus mens’
is...
G.H. BARNEVELD.

Jan van Nijlen, De Dauwtrapper, Stols 1947.
Om de speciale charme van Van Nijlen's gedichten goed te genieten moet men niet
op verrassingen uit zijn; tussen ‘contemplation’ en ‘excitement’, de twee dingen die
alleen, volgens Yeats, het leven levenswaard maken, staat deze verrassingloze poëzie
geheel aan de kant van de contemplatie, contemplatie opgevat als die niet gevoelloze
evenwichtstoestand, waarin het leven als geheel wordt overzien en toch nog leven
is. Een zo ontspannen uitgangspunt leidt niet tot de ‘excitement’ van een gespannen
expressie, maar het maakt een poëzie mogelijk die tegelijk melancholiek en licht is,
warm en gedistancieerd, simpel en intelligent, waarvan men weinig strofen of regels
onthoudt, en toch de atmosfeer niet vergeet.
Door zijn eenvoud, zijn bescheiden-elegische toon en de enigszins stijve, toch
sobere rhetoriek (herinnerend aan de tafelspeechentaal waarin veel gereserveerde
mensen tot persoonlijker ontboezemingen komen dan zij anders over hun lippen
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kunnen krijgen) vertoonde Van Nijlen altijd al een merkwaardige verwantschap met
Bloem, een verwantschap die in deze laatste bundel nog treffender is geworden misschien omdat hierin zijn lichte ironische toets meer ontbreekt, die vroeger ook
wel deed denken aan een superieure Greshoff, zonder coquetterie en met fijnere
humor. Toch blijft met Bloem vooral dit verschil duidelijk: Van Nijlen's gelatenheid
is nog veel vanzelfsprekender, meer aangeboren, geen steeds opnieuw bereikte
eindwijsheid maar altijd al bij voorbaat aanwezig; hij kent wel ‘het verlangen’, maar
in veel mindere mate de voor Bloem zo typische slingerbeweging tussen wanhoop
en hoop die diens verzen ook meer maakt tot gebaren van berusting of verademing,
altijd opnieuw en nooit voorgoed.
Van Nijlen is te wijs voor grandioze poëzie; dat hij nog gedichten schrijft moet
men misschien zien als laatste middel van een uiterst eenzaam man om niet in
volslagen woordloosheid te verzinken, zoiets als die smoking waarin sommige
Engelsen, dood-alleen in de rimboe, zich 's avonds blijven steken.
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Dit verklaart dan Van Nijlen's eigenaardig mengsel van colloquialiteit en
gedragenheid, van minimum aan pose, en vaak wat conventionele gemakkelijkheid
van vorm: de smoking is in de wildernis misschien ‘onnatuurlijker’ dan in de
Londense club; de hele man, met smoking en al, is er zeker authentieker. Misschien
is het ook het achterland van de verloren jeugd dat vooral om poëzie vraagt, zorgend
voor nog juist voldoende ‘onwijsheid’ om de stilte te verbreken; een verloren jeugd
die bij deze dichter zo'n grote rol speelt, dat men juister van een behouden jeugd
spreken kan.
Van verbittering is geen sprake; bij een zo elementair rancuneloze levensinstelling
als die van Van Nijlen passen ook geen spijt en zelfverwijt, die vormen van rancune
tegen wie men was (Van N. schreef in ‘De Burgemeester’ eens het gedicht van de
absurditeit van de rancune, die daar verdampt in een visioen van de volslagen
eenzaamheid die immers toch al ieders lot is en iedere wraakmaatregel ridiculiseert).
Het is misschien ook wel zijn sterk natuurgevoel, dat Van Nijlen voor verbittering
behoedt - de natuurstemmingen, de talloze bloemen, planten, vogels die in zijn
gedichten staan zijn duidelijk meer dan poëtische requisieten.
Van Nijlen is zo alleen in zijn verzen, dat het lijkt alsof hij leeft in een lege wereld,
met lege huizen en stations, en waarin buiten hem en de planten niets bestaat, dan
hoogstens wat vage geluiden en herinneringen. Dit is zeker karakteristiek, maar het
komt ook omdat hij niet alles zegt.
Eenzaamheid, behouden jeugd, natuurgevoel - het zijn de bronnen van zijn poëzie,
maar zij zouden misschien alleen een beminnelijk-weemoedig ‘natuurdichter’ van
hem gemaakt hebben wanneer zij niet samengingen met een manlijke zelfbeheersing,
een rustig zich realiseren van zijn lot, dat niet anders is dan een zeer volkomen
volwassenheid.
‘Te groot verdriet smoort het bevrijdend zingen’, zegt Van Nijlen in ‘De
Dauwtrapper’; en het groot persoonlijk verdriet dat de oorlog hem bracht - de dood
van zijn zoon - brengt hem in twee verzen (in memoriam fillii) die tot de mooiste
behoren die hij schreef, dichter bij ‘een kreet van wanhoop en vertwijfeling’ dan hij
in zijn poëzie ooit was.
Maar de grondstemming waarbij toch ook deze gedichten aansluiten blijft een
melancholie, zo helder en diep, dat zij naast de troebele mistroostigheid die deze tijd
zoveel meer eigen is, haast afsteekt als een soort geluk,
W.F. VAN LEEUWEN

M. Saint-Clair, Galerie Privée, Gallimard, Paris.
Wat jammer dat Gide ruim twintig jaar geleden al, zijn befaamde uitspraak deed, dat
‘la forme c'est le secret de l'oeuvre’. Hoe ter zake zou hij nog zijn op dit ogenblik,
dat zó bezeten is van ‘problemen’, dat het voor ‘le secret’ zijn neus optrekt.
M. Saint-Clair heeft van deze oppervlakkige ‘Zeitgeist’ geen last. Voor zover zij
in haar ‘Galerie Privée’ de literaire prestaties van haar modellen bespreekt, gaat zij
onmiddellijk op hun ‘geheimen’ af, en zegt daarbij heel verhelderende dingen over
de stijl van Péguy, Verhaeren, Laforgue en vooral Gide. Voor treffelijk, en voor mij
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volkomen overtuigend, is het portret van Malraux, ‘cette étonnante machine cérébrale’.
De bewonderenswaardige precisie en scherpte waarmee zij hem tekent! Zijn manier
van praten: ‘Sa voix, qui reste dans un registre grave, n'a jamais d'éclat. Si son débit
rapide, saccadé, nerveux, est toujours clair, c'est aussi qu'il est admirablement ponctué:
le ton baisse dans les incidentes et les parenthèses, qu'il débite à une allure
vertigineuse, il fait sentir la moindr virgule, jamais ni retouches, ni ratures, ni redites,
ni hésitation et ses petits silences sont comme des tirets.’ Zijn vluchten in de wereld
van de idee: ‘...je me rappelle qu'après une longue absence... nous fûmes le prendre
en auto pour l'emmener à Pontigny. Le temps de nous serrer la main, de caser sa
valise, de s'asseoir et déja il disait: En Perse, la divinité...’ Zijn angst zich persoonlijk
bloot te geven: ‘Son être intime est toujours à l'arrière-plan; y faire allusion serait
sortir du jeu. Le comment allez-vous, Malraux?' est presque au bord de l'indiscrétion...’
En dit, wat voor Du Perron misschien de opdracht in ‘La Condition Humaine’ zou
hebben verklaard: ‘Il ne défend rien avec âpreté mais les clartés qu'il lance lui sont
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à ce point évidentes, et la marche de son discours, sans phrases, est si entraînante
qu'on se laisse convaincre, l'objection n'a jamais le temps de naître. Pourtant il les
admet fort bien, les objections, et, courtoisement, il tient compte de la pensée d'autrui
dès qu'il peut penser ça se défend.’
Wie is deze schrijfster? Zij besluit haar galerij met een zelfportret, dat al even
bondig is als die er aan voorafgaan. Men kan er uit lezen dat zij lang niet ontevreden
over zichzelf is; haar ‘schaduwzijden’ moeten blijken uit wat zij verzwijgt of slechts
even aanduidt. Niettemin, bewijs voor haar luciditeit, ontvangen wij toch een compleet
beeld van haar, met voor de literatuur als voornaamste tekortkoming ‘un sentiment
un peu trop strict de la vérité’, die de fantasie en de spontaneïteit in haar stijl een
beetje dooddrukken. Maar er staat genoeg tegenover om voor deze wonderlijk heldere
79-jarige te kunnen voelen. Zij vertelt onder meer, en het klinkt overtuigend genoeg,
dat zij lijkt op de portretten uit de 18e eeuw; dat zij zich het meest interesseert voor
gezichten en moraal; en dat zij van het leven afscheid zal nemen ‘...point déçue,
pensant que la vie lui a donné tout le bonheur et toute la peine qu'elle en pouvait
porter, et aimant encore ce qu'elle avait aimé.’ Een tevredenheid die in onze ogen,
steeds meer afgestemd op het Tragische en het Absurde, bijna schaamteloos aandoet,
maar die mij toch lief is omdat zij hier weer een Eerlijkheid geworden is, weldadig
afstekend tegen zo veel goedkope, hedendaagse Tragi-Absurditeit.
Het boekje, dat ook nog portretten bevat van o.m. Camus, Michaux, Du Bos en
Groethuysen, is op uitstekend papier uitgegeven in het kleine N.R.F. formaat.
H. VAN GALEN LAST.

Charles Morgan, The Judges Story, Macmillan & Co., Ltd., London 1947.
Het is onbegrijpelijk hoe zelfs ter zake kundigen herhaaldelijk Morgan prijzen als
een van Engeland's beste prozaschrijvers, terwijl hij op zijn best niets meer is dan
een geestelijk nogal armoedige dominee. Ook dit boek blijft een doodgewone draak,
met een pikzwarte Schurk, vol Innerlijke Onvrede ondanks een overmaat van uiterlijke
successen, die de ziel van het fijnzinnige, Algemeen Ontwikkelde, maar toch wat
wankelmoedige Meisje betwist aan de Oude Zachte Wijze Stoïcijnse Rechter en
tenslotte, dodelijk getroffen door een onfeilbare toverformule - ‘ik kan je alleen maar
zeggen: zoek altijd naar je diepst innig-eigen-wezenlijke zelf, dat misschien juist wel
het allesomvattende Een-Zelf is’ - het onderspit delft, waarbij het aannemelijk wordt,
dat hij waarschijnlijk de duivel is; hij is er in ieder geval vervelend genoeg voor. De
roman draagt overigens het stigma der middelmatigheid: de platvloerse alledaagsheid
der gesprekken, gedachten en handelingen van de herhaaldelijk als zo bijzonder
Hoogstaand en Uitzonderlijk aangekondigde protagonisten. Buiten de pensions op
de Veluwe kan dit boek niet als lectuur worden aanbevolen.
F. DEKKING
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Evelyn Waugh, The Loved One Horizon, February 1948.
Evelyn Waugh wordt overal hardnekkig een Katholiek schrijver genoemd, maar zijn
novelle ‘The Loved One’, die dit gehele nummer vult, is allerminst Katholiek, zoals
de schrijver zelf in een toelichting erkent wanneer hij zegt, met dit verhaal, dat zovele
slechte verstaanders zou kunnen kwetsen, alleen een zo select publiek als de lezers
van Horizon onder ogen te durven komen. De intrige berust op een confrontatie van
Europa met Amerika, waarbij engelse scepsis en immoraliteit uitingen blijken van
groter vitaliteit dan de primitief-formalistische amerikaanse mentaliteit, die zijn
hoogtepunt vindt in de doden-cultus in Californië - uiterst beeldend en koel-zakelijk
beschreven en daarmee afdoend vermoord. Dit met bewonderenswaardige
zelfbeheersing geschreven ‘Afscheid van Amerika’ toont tot aan de logische en
niettemin verrassende climax geen enkele inzinking: het is klare en opwindend
heerlijke wijn die hier geschonken wordt.
F. DEKKING
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Over sommige officieren
Fabian von Schlabrendorf Offiziere gegen Hitler, Europaverlag, Zürich,
1947.
Het was louter nieuwsgierigheid, die mij dreef tot het lezen van ‘Offiziere gegen
Hitler’ van Fabian von Schlabrendorf. Men wil toch ook wel eens verzetslectuur
lezen, die niet in het monotone, internationale schema valt. En inderdaad, het is
anders. Hier zijn geen haatelucubraties, integendeel, men vindt een relaas van
besprekingen, telefoongesprekken en vliegtochten, dat bijna zakelijk genoemd kon
worden, als het niet zo merkwaardig halfslachtig was. Een halfslachtigheid, die over
het hele boek zweeft en het lijkt wel symbolisch, dat juist dit verzetsboek in het
halfslachtige land Zwitserland gedrukt werd. Ik gaf mij eerst niet goed rekenschap
waarvandaan deze halfslachtigheid en matheid kwam. Ik bekeek het portret van Von
Schlabrendorf, dat een hele bladzijde in beslag neemt. Het is niet direct innemend,
dit mengsel van serieus theologisch student en betweterig schoolmeester. Naar dit
portret zou men een grimmig rancunegeschrift verwachten, maar dat is het toch niet,
integendeel, er is een serene rust over dit relaas van mislukte aanslagpogingen. En
de reden hiervan was wel deze, dat al deze ‘verzetslieden’, ook de auteur (hoewel
zijn portret het enige in civiel is), officieren waren, en wel Duitse officieren, die
absoluut geen verband schenen te zien tussen het ‘collaboreren’ met Hitler en het
‘ter overwinning voeren’ van het Duitse leger. Eénmaal schijnt von Schlabrendorf
zich dat bewust te worden, in zijn beschrijving van Stauffenberg (wel de bekendste
naam uit het complot van 1944). Hij zegt daar met zoveel woorden, dat zijn
medestanders in Hitler alleen een slecht strateeg zagen. Maar dan Stauffenberg! Hij
was tegen Hitler uit het diepst van zijn cultuurbewustzijn. Hij had in de kring van
Stefan George verkeerd en de meester had zich bijzonder tot hem aangetrokken
gevoeld etc... Het werpt een merkwaardig licht op de kringen, waaruit het Derde Rijk
zijn officieren recruteerde, maar deze gedichten-declamerende Stauffenberg blijft
even schaduwachtig als de gedwarsboomde strategen en de auteur. Nergens vindt
men een werkelijke mening van Van Schlabrendorf, alleen ergens een niet onamusante
beschrijving van Hitlers tafelmanieren. Dit lijkt wel haast zijn voornaamste bezwaar
tegen Hitler en al geven wij direct toe, dat het meer dan erg is, de doodstraf achten
wij het nog niet waard. Ook krijgen wij aanduidingen, dat von Schlabrendorf de
Zondagschool met vrucht doorlopen heeft. Een punt in het voordeel van deze
officieren is hun haat tegen S.S. en Gestapo en als het waar is dat zij vele slachtoffers
aan deze organisaties ontfutseld hebben, is dat wel het belangrijkste, wat zij ooit
hebben gedaan. Of echter hun haat voortkomt uit het besef, dat deze ongeregelde
moordpartijen niet in de militaire discipline pasten, of uit andere beweegredenen, is
niet te zien. Von Schlabrendorf beschrijft met zijn gewone rust daden der S.S. in
Polen. Toch schijnt hij dan nog zeer verbaasd over martelingen, die hij later ondergaat
bij zijn verhoor en die hij ziet in het concentratiekamp, waar hij na het proces
terechtkomt. Hij vertelt met enige triomph, dat hij zijn rechters kon vertellen dat deze
folteringen, benevens andere onregelmatigheden bij zijn proces, onwettig zijn. Dit
is niet zo belachelijk als men bedenkt dat hij misschien sprak tegen even grote
formalisten als hij zelf, en dat ook wist. (Hij was als burger advocaat).
Von Schlabrendorf doet ons kennisnemen van enige afscheidsbrieven van zijn
terechtgestelde kameraden. Hier wacht ons een nieuwe verrassing. Waar halen deze
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conservatieve ijzervreters in hun laatste ogenblikken de bloemzoete lyriek vandaan?
Men zou ze er om kunnen bewonderen, als het niet honderdmaal platgetreden
‘litteratuur’ (en dan nog wel Duitse) in de slechtste zin van het woord was.
Dit boek is weer een nieuw (zij het zeer klein) aspect van het zo zwaar
genuanceerde raadsel Duitsland. De algemene indruk is: Hoe hebben deze bekrompen
en wereldvreemde 19deëeuwse romantici ooit het bevel kunnen voeren over een
zozeer gemotoriseerd en modern leger, men kan ze zich haast alleen met fladderende
Jugendbundharen op een paard voorstellen.
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Onthullend is ook, dat de geallieerden, hoewel de organisatie wel met hen in contact
was, bijna niet genoemd worden. Alle geallieerde oorlogshandelingen verschijnen
alleen als zeer secundaire factoren, die mede het verloop bepalen van de plannen tot
het uit de weg ruimen van Hitler, die deze verzetslieden smeedden in de vrije tijd,
die het ter overwinning voeren van de Duitse (Hitlers) legers hen liet. Eén van de
samenzweerders zegt ook, dat het onmogelijk was, iets te doen, zolang het Duitse
leger ‘siegreich’ was. Een minder goed Duitser had misschien eens kunnen overwegen
hoe deze ‘siegreiche Armee’ gereageerd had als een stel vooraanstaande officieren
plotseling de Hess-stunt hadden uitgehaald.
Von Schlabrendorf vertelt niet, welke gevoelens hij had toen hij door de
Amerikanen uit het ‘Vernichtungslager’ bevrijd werd; waarschijnlijk voelde hij zich
diep vernederd en dat wist Hitler maar al te goed.
Een andere mijnheer meent in een zonderling voor- en nawoord zich te moeten
vertederen over von Schlabrendorf, maar bewerkt daar alleen mee, dat het nu lijkt
of het hele boekje een mystificatie is.
Terwijl ik schrijf bekruipt mij dit angstige gevoel. Als ik vele Duitsers had gekend,
zou Von Schlabrendorf's soort mij waarschijnlijk in de omgang het aangenaamst zijn
geweest, zeker meer dan de vroegere zo wereldwijze en ‘keiharde’ linkse
revolutionnairen, al waren die inderdaad duizendmaal intelligenter. Maar Von
Schlabrendorf zelf zou misschien een voor mij verstikkende Zondagschoolwalm met
zich gevoerd hebben.
L. TH LEHMANN.

Leo Vroman
Brief uit de V.S.
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

3 Mei-Juni 1948
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Bij dit nummer
Op gevaar af van voor du Perron-epigonen gescholden te worden, publiceren wij een
bloemlezing uit de brieven, die deze schrijver richtte aan H. Marsman, als een
illustratie van ‘the gentle art of making friends’. Voor deze kunst hadden beiden niet
minder talent dan voor de literatuur. Wij betreuren het, dat wij de antwoorden van
Marsman, waaruit dat van zijn kant ook duidelijk blijken zou, niet eveneens kunnen
afdrukken. Zijn brieven aan du Perron zijn helaas verloren gegaan. Toch is het een
van de merkwaardigste kanten van deze eenzijdige correspondentie, dat de zwijgende
partner er niet minder levend uit te voorschijn komt dan de sprekende. Hoe eerlijk,
hoe sportief, hoe genereus moet de man geweest zijn, die deze brieven ontving en
bleef ontvangen!
Voor deze bloemlezing hebben wij in de eerste plaats de brieven gekozen, die over
literaire onderwerpen handelen. Enkele passages, namen en qualificaties, die niet (of
nog niet) voor publicatie geschikt zijn, hebben wij achterwege gelaten. Wij hebben
daarbij als richtsnoer gevolgd, dat critische uitlatingen over levende personen alleen
konden worden openbaar gemaakt, indien de schrijver in het door hemzelf
gepubliceerde werk zich minstens even critisch over dezelfden had geuit. Wij meenden
overigens in de geest van du Perron te handelen, door geen overdreven preutsheid
aan de dag te leggen door het supprimeren van bepaalde uitdrukkingen, die hij
natuurlijk gemakkelijker in deze correspondentie gebruikte dan hij overigens in zijn
publicaties placht te doen. Wij voelden ons niet geroepen hier als censor op te treden
en vertrouwen er op, dat geen van onze lezers blijvend letsel van deze lectuur zal
oplopen.
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[A. Roland Holst: Lichamelijke pijn]
Lichamelijke pijn
Pijn bijt zich vast in dit vleesch
- zo trotsch voor kort nog maar Woede gaat tegen vrees
te keer; het heesch misbaar
van het gegrepen dier
maakt het moe hart zoo murw,
dat het, in wanhoop schier,
geen hoop meer aandurft
en het lichaam prijsgeeft
waar het zich in verbergt.
Wat rest hier nog? wat leeft,
uitgeput en getergd,
en spreekt hier nog van ik?
Hart? geest? - de ziel niet, sinds
de tijd geen oogenblik
meer uit zijn schrikbewind
vrijlaat naar waar heimwee
het gouden uur eens zag
stralen van overzee.
Het hart? in zelfbeklag
gaf 't, jammerlijk gefaald,
het op. Enkel de geest
stelt, tergend gesmaald
door wat eens is geweest,
zich schrap, en slaat en grauwt
terug, en kiest, nu het moet
- beleedigd, verbeten en oud de kant van het bloed,
dat zich geen raad meer weet.
Pijn, wel fel brengt gij
het lichaam van de planeet
tot zelfbesef in mij:
hoe schoon het had kunnen zijn hoe het geschonden werd,
en trekt en krimpt van pijn,
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en vuil van de wonden werd
waar - op haar kunde prat de zonde tegen den geest
met stad na schandlijke stad
drong in dat sterke vleesch,
inentend met bederf
het bedoeld paradijs.
Kon ik maar, eer ik sterf,
in taal van vuur en ijs
uitspreken hoe benauwd
in mij de mensch zich versteekt hoe heet zijn wroeging, hoe koud
het angstzweet dat hem uitbreekt
bij de besefte wandaad,
bedreven in den naam
des geestes, en die de staat,
door ons hemellichaam
oorspronkelijk moedernaakt
gevoerd aan het firmament,
te schande heeft gemaakt.
Geen pijn dan lijfstorment
scherpt het den mensch nog in,
hoe aan de hel hij verpandt
wat in zijn aardsch begin
als het beloofde land
besloten lag. Geen pijn
dan die zich in zijn vleesch
vastbijt, maakt hem zoo klein
dat weer en weer de vrees
zijn woede dien weg verspert,
waarop hem thans verschijnt
wie hij had kunnen zijn,
en wat hij werd.

Mei 1948
A. Roland Holst
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E. du Perron
Brieven aan Marsman
Brussel, Zondag (1931).
Geachte Heer Marsman,
Veel dank voor uw zoo openhartig schrijven; inderdaad zal ik het (zelfs in zijn
afzijdig karakter) gaarne onder mijn stuk afdrukken. In menig opzicht heeft u zich
toch duidelijk uitgesproken! Ik vind het alleen grappig dat u nu, zoo maar, als
futiliteiten terzijde schuift, wat u ons jaren lang als een in hoc signo vinces heeft
voorgehouden. Overigens heeft u natuurlijk eindeloos gelijk, wanneer u het schrijven
van eigen meesterwerkjes bijv. stelt boven het afbreken van andermans prullaria; ik
zal in dezen geest een naschrift opstellen bij mijn artikel, en verder het epigonisme
nog wat meer in den hoek drijven. Ik heb een infernale koppigheid, in sommige
gevallen, waaronder blijkbaar dit.
Het beste is nu misschien dat u mij mijn stuk dadelijk terugzendt: Binnendijk zal
er met recht ook tégen zijn, Van Wessem wrschl. niet eens vóór. Ik begrijp zonder
moeite uw redenen; trouwens, ik heb u dat stuk vnl. gestuurd opdat ù het lezen zoudt.
De kwestie is nl. ook dat het zeker niet vóór Maart in D.G.W. komt, omdat de
Febr.-aflevering reeds een ander artikel van mij heeft, dat ook vrij groot is.
Aan dit uitstel is één voordeel verbonden: dat ik eventueel zou kunnen antwoorden
op het artikel van Binnendijk, indien dat tenminste serieus deze kwestie raakt en niet
in hoofdzaak een bestrijding is van de ‘carnavalsmentaliteit’, anders gezegd: het
beroerde karakter, van Ter Braak. Het zou jammer zijn niet alles zooveel mogelijk
ineens af te doen; al is het ook zóó al mooi genoeg, vanuit een bepaald standpunt
beschouwd. Want u zult het misschien wel met mij eens zijn, dat mijn optreden in
zulke gevallen ook nog gerechtvaardigd moèt zijn door een ‘diepere behoefte’ (ik
zeg dit in ernst en zonder te willen vervallen in het Costerlijk hooger-leven-jargon);
ik denk dat het deze is: voorgoed van mij te vervreemden, zelfs afkeerig te maken,
wat mij niet verwant is. (In deze verwantheid zijn natuurlijk ook weer graden, net
als in het epigonisme.)
Ik ben benieuwd hoe lang onze vijandschap zich nog zal voortzetten: u heeft een
hekel aan mijn sceptisch rebelleeren, ik aan den dictatorskant dien u tot kortgeleden
vertoonde. Maar ik ben
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het ook hierin met u eens: het doet er eigenlijk allemaal niets toe, de werkelijke
bevestiging van onze persoonlijkheid ligt elders. Eens hoop ik u min of meer te
interesseeren (of te amuseeren) met een paar blzn. uit het cahier, waarvan u mij een
portie, als ‘ongeschikt voor ieder tijdschrift’ zegt Van Wessem, heeft doen
terugzenden: het relaas van mijn verhouding tot u, tot op eergisteren, - d.w.z. tot
direct na het opzenden van mijn artikel.
Ik wensch u veel succes met het belangrijke werk dat u wellicht onder handen
heeft, en ben, met beste groeten, uw dienstwillige
EdP.
Brussel, Dinsdag (Febr. 1931).
Geachte Heer Marsman,
Dank voor uw brief. Ik kom déze Zaterdag - 21 Febr. in Rotterdam, ben daar
wrschl. ook nog den volgenden Zondag (22 Febr.), ga dan voor 2 of 3 dagen naar
Den Haag. In Maart kom ik dan niet meer. Zou u misschien Zondag in Rotterdam
kunnen komen? Ik logeer of bij Ter Braak: Beukelsdijk 143b, of bij Bouws: Witte
de Withstraat 13. Het zou wel aardig zijn Zondag in Rotterdam wat rond te lopen of
bijeen te zitten, al of niet over de poésie pure discussieerend. - Maar in Den Haag is
ook best. Nu toch eenige zinnen in antwoord op de uwe.
Iedere polemiek over geestelijke zaken van dit karakter is tenslotte onvruchtbaar
- tenzij een van de partijen duidelijk inferieur is en dus door den ander onder den
voet wordt geloopen. Anders schrijft men toch altijd voor ‘eensdenkenden’. Maar
ik heb toch niet het gevoel dat wij ‘langs elkaar hebben heengepraat’. Uw
formuleeringen van het creatief beginsel aanvaard ik immers; alleen uw toepassing
ervan op een bepaald soort poëzie, die u nu lyriek noemt, verwerp ik. Om een drastisch
voorbeeld te geven: is Speenhoff geen ‘dichter’? Een geslaagd stuk van Speenhoff
zou voor u dus niet ‘creatief’ zijn, wel ‘expressief’, als ik mij niet vergis. Dàt nu vind
ik zuiver willekeurig. Als het goèd is, is het een ‘creatie’, daarmee uit. Eigenlijk zou
ons meeningsverschil terug te brengen zijn tot de kwestie: welke gedichten vinden
u en ik goed. (Ja, zoo simpel wordt het!) Het woord ‘creatief’ is verkeerd toegepast
en volkomen uitgebuit door de epigonen. Iedere andere term was goed geweest, zelfs
‘lyrisch’. Ik zou dan hoogstens kunnen antwoorden dat ik ook niet-lyrische poëzie
prachtig kan vinden. Er is ook een groot aesthetisch element in uw waardebepalingen,
zelfs voor proza. Maar hierover mondeling meer.
Dus: die ‘katharsis in den ontvankelijken lezer’ - accoord! Maar wie is de lezer,
wat erkent hij als ‘tot kunst getransfor-
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meerd’? Hier komt de persoonlijke smaak in het spel, die door het woord ‘creatief’
een onpersoonlijk en definitief karakter moet krijgen - en we zijn terug op stelling
zooveel van Ter Braak over de inleiding van Binnendijk.
Ik ben niet aan cahier 3, maar aan deel III bezig, d.w.z. in het begin van cahier 9.
Ik zal het stuk over u en mij naar Holland meenemen, en nog wat anders misschien
ook (over Trotsky - of nr. aanleiding van Trotsky, een stuk waar ik werkelijk nogal
trotsch op ben, en dat misschien 3× meer mijzelf is dan het debat over epigonisme
en creativiteit).
(...........................)
Wat mij het meest hindert in uw verhaal A.M.B. is de invloed van De Afspraak.
Het is gek dat Jany's proza zoo'n invloed op u heeft gehad; uw eerste stukken uit De
Anatomische Les, uw verhaal Penthesileia en nog een paar andere fragmenten in De
Vijf Vingers hebben onmiskenbaar die Holstiaansche stem en golving - ièts korter
misschien. In A.M.B. is het de plechtige evocatie van de kamer, voordat de eigenlijke
gebeurtenis begint.
Die Freudiaansche terminologie op Stendhal is voor mij afgrijselijk - (en niet
alleen op Stendhal). Gelooft u niet dat ieder kunstenaar, bij uitstek een gevoelswezen,
van die complexen heeft? Alleen bronzen kopietjes van Napoleon, als Mussolini,
hebben die misschien niet. De kwestie is alleen dat de eene ze blootlegt en dat de
andere met een verheven smoel paradeert. Tolstoï, Dostojevsky, ieder groot artist
zat natuurlijk vòl met van die minderwaardigheidsgevoelens; de hoofdzaak is dat hij
ze overwint. Laat ons deze hobby overlaten aan menschen als....., die met rimpels
op hun gezicht loopen door Kring en Américain, alsof ze àlle naïeve broeders die
het met hun vrouwen niet vinden kunnen door Freudiaansche formules moesten
sterken en genezen.
Een wèrkelijk ‘minderwaardig’ mens - ook in Freudiaanschen zin - had misschien
Brulard kunnen schrijven, maar Brulard met een ‘kegel’, zooals de Duitsche auteurs,
- maar niet eens het eerste kwart van een Rouge et Noir en geen 10 blzn. van de
Chroniques Italiennes.
Mijn roman is voorloopig geheel weggestopt. Ik verkies af te wachten tot ik
zwaarder ga van... drang en levenskennis. Ik geef mezelf gerust nog 4 jaar als het
moet. Uw karakteristiek van mij als ‘moeizaam woekerend met mijn talent’ was
werkelijk zoozeer ernaast als ikzelf maar eenigszins constateeren kan. Ik keer met
koppigheid tot sommige dingen terug (dat is waar: o.a. tot Een Voorbereiding), maar
ik werk altijd snel en spontaan en ik weet nu dat mijn beste stukken (Gebed, Drama
van H.a.Z.) op diè manier ontstaan. Het Gesprek over Sl. werd in twee dagen
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geschreven, omdat er een bezoek tusschen kwam, anders was het op één dag
afgepoeierd. Als ik voel dat ik zoeken moet, wachten, arrangeeren, is het eigenlijk
al mis. Mijn z.g. ‘roman’ - die in werkelijkheid niets is dan het (desnoods
afzonderlijke) eerste deel van een roman, werd in één trek geschreven; toen kwam
er een dead stop, en die is er nòg. Ziedaar de verklaring.
O ja, ik stuurde Van Wessem 2 stukken: het eene een vertaling van een Fransche
chanson-de-geste, die ik prachtig vond; het andere 6 regels in antwoord op een
werkelijk ploertig stukje over mijn Slau-artikel in Opw. Wegen; u zou mij zeer
verplichten met vooràl het laatste op te nemen. Van W. kreeg ook een afschrift van
het christelijke stukje zelf.
Mijn enquête over de journalistiek van mijn cahiers is er natuurlijk uit! Dank voor
uw advies inzake de ‘contra-enquête’, maar wat een vervelend woord. Zou
‘tegenonderzoek’ niet te màken zijn, zou niemand het begrijpen? Van de door u
opgegeven titels voel ik het meest voor Gemengd Zuur; achter Vorm moet je alweer
tevèel zoeken, de rest is te weinig Hollandsch. Ik zal Kort Geding bespreken, maar
wil u eerst mijn cahier-stuk over u vertoonen. Tot ziens dus? Beste gr. van uw
EduP.
Fragment (1931).
Ik zal mij pas voor de zaak interesseeren als het uitgebreide tijdschrift bestaat; al
dan niet als redactielid, want heusch, het kan mij niets schelen; liefst zou ik zelfs
gewoon medewerker zijn. Ik heb n.l. duidelijk het gevoel, dat ik de eerste jaren
heelemaal niets schrijven zal, en daarna iets geheel anders dan ik tot nu toe deed.
Maar wat er komen zal, heeft wrschlk. een sterk karakter van onwaardigheid, of
a-waardigheid, als je dat beter vindt. Ik zou het officieele schrijverschap, dat op mij
ook al begint te drukken, zoo ver mogelijk van me af willen smijten; als
afschrikwekkend voorbeeld hebben we Anthonie om naar te kijken. De vraag is nu:
Wat heb je aan zoo iemand in een redactie?
Enfin, misschien is alles maar een voorbijgaand dégôut. Maar ik geloof het niet;
ik geloof dat ik tot deze ‘phase’ gerijpt ben (om met Menno te spreken), en de rijpe
vrucht ‘valt af’. Ik heb teveel levende letteren tot mij genomen, ik ben er van
doortrokken en verzadigd, en zoo iemand als Pom doet mij eig. ook rillen. Ik begrijp
niet dat men zelfs als schrijver - al ben je dan uiteraard altijd ijdeler dan iemand
anders - niet de vrijheid verkiest boven een ‘eervolle’ rol, positie, of hoe je dat anders
noemen wilt. - Wat werkelijk waar is, in mijn liefde voor de letteren, is de passie
voor lezen, - en dan nog, zooals ik je zei, lees ik dikwijls zooals een opiumschuiver
schuift: om het leven waarover ik beschik met het ‘verbeelde leven’ te overstelpen.
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Fragment (1931).
Ik voel mij in dezen tijd ontzettend gedeprimeerd, of om met Coster te spreken:
onzegbaar ontwricht. Ontwricht is wel het woord; het is iets afschuwelijks om iederen
nieuwen dag uit 10 dingetjes te moeten opmaken dat je geen enkel serieus spel kunt
spelen, omdat je je gewoonweg niet toebehoort. En de literatuur zit me tot dáár. Niet
de boeken die ik lees, en die te beschouwen zijn als een hoogere soort conversatie,
maar alle literaire werkjes die ik nog zoo'n beetje doe. Ik zou, nu al, de cahiers van
een lezer willen opdoeken en geen woord meer schrijven, voor ik weer werkelijk
‘het leven’ op papier kan zetten. Je zult het gek vinden, maar in den tijd van Bij G.
aan E. deed ik dàt, ondanks alle modernisme en pose. En nu zou ik eig. iets geheel
anders willen doen, waarbij een pennehouder niet te pas komt, - alleen, zooals ik je
zei, het is ook weer heel erg onmogelijk voor me om me te interesseeren in
Philips-lampen. (Heer, maak mij controleur van een ietwat net bordeel!)
Brussel, Zondag (1931).
Beste Hennie,
Ik kreeg vanmiddag van Stols het nr. van de Gemeenschap, waarin het stukje
‘hagel’, en ik verzeker je dat ik mijn bèst heb gedaan - uit pure sportiviteit - om dat
aardig en geestig, of zelfs maar ‘leuk’ te vinden - maar als je nou van ‘bedroevend’
spreekt, zooiets volslagen geestloos is méér dan dat. (‘Affijn, ze hebben ook hun
best gedaan, zullen we maar denken.’)
Verder kaapte ik op Stols' bureau een braakliggend proefex. van Kort Geding, dat
ik in één adem uitgelezen heb. Behalve hier en daar, wordt je stijl merkbaar sneller,
natuurlijker, krachtiger. Maar als ik dit boek ga bespreken - ik voel er eigenlijk niet
voor, omdat ik de afstand tot jou heb verloren, ik zou nu eigenlijk over een héélentijd
pas weer over je moeten schrijven - dan doe ik het al causeerende, als jij over
Anthonie. Hier bij toch vast, snel en na een eerste kennismaking, wat ik denk van
dezen bundel.
Het is zeker je beste, d.i., aan den eenen kant je minst ‘moeizame’, aan den anderen
ook wel degeen, geloof ik, waarin je de meeste rake dingen zegt - vooral over de
dichters. En je zegt, lijkt mij, veel meer voor jezelf, lang niet meer zoo als
woordvoerder van een groep. Het heele eerste deel is heel goed (zelfs het stuk over
De afspraak, dat nog op de oude manier gecomponeerd en gezien is); alleen vind ik
dat je teveel complete gedichten citeert, het lijkt soms op een voorlezing met
commentaar. Het beroerdste ben je als je schrijft: ‘Ik meen dat Erts van 1926 - maar
verscheen het niet pas in '27 - een gedicht
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bevatte’, enz. Die tusschenzin is wel èrg: een beetje Jacques, minus het rhythme. De
stukken over Slau, Donker, Den Doolaard zijn voortreffelijk. In de bespr. v. Erts
1930 releveer ik dat er maar 2 goede gedichten in voorkomen, Jany's vertaling van
No Second Troy (ko-om, m'neer, ko-om!...) en Rodica en Dodica. Dat mijn Harde
Dood je toen ontgaan is, glad en compleet, zal eeuwig een blaam voor je zijn, o
Hennie! ik zeg het je met alle sereniteit. De groote aanhaling uit Vermeulen is idioot.
Stuk over 3e druk Nieuwe Geluiden weer heel goed, vooral het eind. Over Dos Passos
delireer je wel wat erg, dunkt mij; zal wel weer een ‘lyrische vergissing’ zijn, als
toen over Delteil. Over Mauriac matig; over Unamuno, gáát; over Hamsun, mooi als
proza op zichzelf, maar geen kritiek (meer een indruk); over Rilke: overheerlijk! 3×
bravo! Het doet mij goed dat jij dien vent toch eig. ook een kleffe slaplul vindt. Over
Expressionisten, vrij goed, maar tegen het eind wordt het weer erg; je zegt daar:
‘Poëzie is geen dynamiet maar diamant’. (Hoe-oe!... hoe-oe!... hoe-oe!...) ‘De dichter
mag zijn wat hij wil, maar zonder boven- of buitenmenschelijken invloed, zonder
sirenische aandoening (Hu-u-u!..).... is hij niets’. (Wég met dien vent! van het pódium!
we laten ons niet zoo verneuken! enz.) Over jonge Duitsche dichtkunst ongeveer
hetzelfde. Zag je dat de man van de ballade - door jou met Chesterton vergeleken opeens een heel stuk vertaald heeft en ingelascht van Villon? - in dit verband werkelijk
grappig trouwens. Over Edschmid heb ik geen oordeel; over Ludwig Renn schrijf je
prachtig; die samenkomst met dien boerenlummel is een trouvaille. Zóó moest men
dikwijls kritieken schrijven, dat is toch eigenlijk het eenige wat waar is.
(De rest van deze brief ontbreekt.)
Gistoux, 5 Mei '31, 's avonds.
Beste Hennie,
Ik krijg daarnet je kaart uit Düsseldorf, iederen keer als ik een kaart of brief van
je uit D. krijg, zie ik je in een vreemde atmosfeer, alsof je er was om Peter Kuerten
- of eenige van zijn imitatoren - te verdedigen.
Slauerhoff is niet hier; schreef ik je dat niet reeds? Of kreeg je mijn briefje nog
niet? Verzen en proza heb ik niet; ik heb niets, litarair gesproken, dan het half of
geheel versmade... E poi muori, dat jij nu ook al minder goed vindt dan Een V.
Curieus, Van Wessem bijv. vindt het beter, maar die zegt weer gekke dingen over
Een V. o.a. dat Montmartre hem als door-een-Belgisch-auteur gezien toeschijnt! Dat
is dan wel erg gek, en onder ons gezegd, ik geloof er niets van. Ik geloof dat Van
W. Parijs blijft zien in een zekeren glans, en dat hij Montmartre met
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de jazz's en bars van Cocteau in verband brengt (onderbewust), dus er toch een zekere
‘Parijsche allure’, of chic, in wenscht. En Montmartre is pover en bête en ontglansd,
zooveel als dat maar eenigszins ter wereld kan. Voor zoover ik er over kan oordeelen,
lijkt mij de Montmartre-periode, met het eind, het beste; het gevrij van Kristiaan met
Andreé is toch zeker van geen enkel belang? Maar misschien heeft het voor den
buitenstaander een zekere frischheid? Enfin... het is de moeite niet om er lang over
te praten; wàt ik in dit boek blijf ‘liefhebben’, heb ik in het nawoord precies gezegd.
Ik zond je een ex. Voor kleine Parochie; schrijf me bij gelegenheid daar nog eens
je indrukken over. Ik maak me op om over Kort Geding te schrijven; het beroerde
is alleen dat ik mij in deze zomeromgeving en -rust eindelijk eens heerlijk voel
afdrijven buiten alle literatuur; ik lees één of twee hoofdstukjes per dag in brochures
van Trotsky of zoo, en doe dat ook nog met sterk verminderde aandacht. Die Omar
Khayyam had toch gelijk: een tuin met rozen en de kost verzekerd, dan gaat men
zoetjesaan naar het graf en alle agitatie lijkt ijdel en dom. Och! al dat ‘vitalisme’!
Het is welbeschouwd misschien niets dan een kwestie van bloeddruk.
Maar ik zit hier nog een maand, dus ik kom nog wel aan die bespreking toe, en
ook nog aan een andere, die ik Menno beloofd heb - om hem te vervangen, voor het
Cr. Bulletin helaas - over Rhum van Cendrars. Belofte maakt schuld en de literaire
ijdelheid van ergens persé niet in te willen staan is ook al zoo kakkineus, al hebben
wij, eilacie!, toch ieder al een rrreputatietje te verrrliezen!... (Zou je daarom alleen
al niet uitscheiden?)
Zend me Saint-Just hierheen, en ook... E poi muori. Het eerste als drukwerk, het
andere als ‘papiers d'affaires’. - Vertel me eens wat van je praktijk. Voel je er niet
voor om later mijn advocaat te zijn; voor een erfenis of zoo bijv., als ik in Holland
een rechtskundig adviseur noodig heb? Of doe je 't niet minder dan voor lustmoorden?
Kom je deze maand nog in Gistoux? Jany is ook in aantocht. Greshoff wou van
28 t/m 30 hier zijn; begin Juni ga ik weer naar Brussel terug, (....)
Hartelijke groeten, ook aan Rien, van je
E.
Gistoux, Zondag (1931).
Beste Hennie,
Dank voor je uitvoerig schrijven. Ik ben in mijn sas dat je mijn stukken over Job
(althans het 2e, maar dat eerst tot zijn recht komt na het eerste) goed vindt; men
spreekt daar anders nooit
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over, iedereen complimenteert mij alleen over mijn aanvallen op Coster. Terwijl Job
- (inderdaad 2 meer dan 1) m.i. behoort tot het volste en tegelijkertijd het meest
geserreerde van den bundel; iedere zin de natuurlijke gedachtevoortzetting van den
vorige. De stukken die voor mij goed zijn, zijn:
1. het ding over Nwe Geluiden; 2. over het geestenboek van Fl. Marryat en de
andere wereld (al werd dit onderwerp bij lange na niet uitgeput); 3. het stuk over
Gide en Vermeulen, waar ik verdomd graag nog altijd een tégenstuk op zou willen
zien, liefst van den grooten Thijs himself! (......) 4. het stuk tegen de jong-katholieken,
ondanks de z.g. ‘eenzijdigheid’ ervan (il faut avoir l'esprit de haïr ses ennemis;
Chamfort); 5. Job (in zijn geheel); 6. Wilde. De rest is 2e en 3e rangsch; soms, als
in de gesprekken met Jany en mijn eerste aanval op jou, behoorlijk 2e rangsch. Maar inderdaad, mijn maatstaf is lichtelijk verschillend van de jouwe; laat mij je
eraan herinneren dat in je Kort Geding voor mij niets gaat boven het stuk over Renn,
ook als je analyses van sommige dichterfiguren knapper en completer mochten zijn.
Maar dit is direct waar, dit is een ‘man-tegen-man’: Marsman tegen Renn. Je hebt
dus wrschl. groot gelijk als je zegt dat ik misschien meer psycholoog dan kritikus
ben. Dit alles nat. nog binnen bepaalde grenzen, maar het is een feit dat mijn aandacht
zich veel meer richt op den man achter heb werk, dat het werk, met al wat ik er in
apprecieer, wat ik er zelfs in moèt apprecieeren, wil de man mij interesseren, tòch
eigenlijk voor mij een beetje ‘middel’ blijft, terwijl voor jou het volle accent uit den
man òp het werk valt. (Zoo zou het ook moèten zijn! - zegt iemand. Ja? zou het zoo
moèten zijn?...) Vandaar dat jij niet voelt voor Parlando, toch zeker een van de
persoonlijkste bundels van onze generatie? en dat ik, ofschoon jullie werk toch wel
op één plan staat, jou prefereer boven Anthonie. Ik heb in laatste instantie het gevoel
dat een andere Anthonie mogelijk zou zijn geweest in onze poëzie, een andere
Marsman niet. Tout est là. Wij blijven voortdurend onszelf getrouw.
Maar zeg me eens: wat vind je eigenlijk beter, Casanova op zijn best - ook als
schrijver - of Malte Laurids Brigge? Dit is misschien wel een criterium. Minder talent
dan Casanova mag de ‘persoonlijkheid’ die mij interesseert eigenlijk weer niet hebben
- ofschoon, ofschoon... het talent van Casanova eig. al heel groot is!
De brief van Jany vind ik zeer de moeite waard. Er staan uitstekende dingen in,
die mij weer doen betreuren dat hij zijn natuurlijke proza altijd zoo laat heupwiegen.
O.a. die vergelijking van de roode en witte bloedbolletjes. En er is ook ‘veel waars
in wat hij zegt’. Nu wat betreft de invloed van De Afspraak, die zie
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ik hier lang niet zoo direct als in het eerste deel van A.M. B., maar, het is duidelijk
dat ook dit verhaal van je tot de Afspraak-categorie behoort. Zooals, trouwens, De
Pen op Papier van Pom, dik ik, om de schrijfwijze, bóven de Afspraak verkies, en
die tóch eigenlijk, Pom's Afspraak is! Het gekke is dat jouw verhaal een soort brug
legt, en de soortgelijkheid (of is het: gelijksoortigheid?) van àl deze stukken in het
oog doet springen; je verhaal staat precies tussen Jany's en Pom's Afspraak. En toch,
zoo onoorspronkelijk en onpersoonlijk als Jany zegt dat het is, kan ik het niet vinden;
ik vind het, wèl ‘literair’ misschien (die ‘wortels’!) maar toch echt; omdat... let nu
op, want nu komt de psycholoog weer op de proppen, jij als mensch ook, precies
zóó, tusschen Jany en Pom in staat. Ik vind je verhaal dus toch sterk Marsmaniaansch!
En dus niet alleen acceptabel, maar goed.
Voilà, heb ik het niet prachtig opgelost? (En heusch, ik ben ernstiger dan misschien
wel lijkt.)
Ik lees je brief nu over, het ‘directe’ heb ik uit het hoofd beantwoord. Nu de andere
punten.
1. Neen, de stukken in mijn Parochie over P.v.O. en van Schendel en de gesprekken
met Jany vind ik eigenl. goed 2e rangsch. - De 2e bundel, Vriend of Vijand, is over
het algemeen beter. Het begin, hier, is wat ‘voorbij’.
2. Slau's opinie over de Vr. Bl. hoorde ik. Ik ben er maar niet op ingegaan; die
dingen gaan en komen bij Slau. Maar misschien als oud medewerker, dat hij zich
een ander beeld van de Vr. Bl. in de toekomst had gevormd. Waarom kunnen de Vr.
Bl. niet worden opgewerkt tot een soort Gids of Leiding - wat formaat en ruimte
betreft - van de jongeren? Zijn we daar op ons 30e jaar in Holland dan nòg te beroerd
voor? Slau zei: ‘De Vr. Bl. zijn op het oogenblik een soort kinderkrant’. (......) Maar
tòch, het zou mij ook plezier doen als wij werkelijk een behoorlijk orgaan hadden,
waarin we dan ook vrijuit en voortdurend zouden kunnen schrijven, inpl. van die
versnippering van nu, in Gids, Stem, enz. Me dunkt, met Slau, Menno, jij, ik, mits
werkelijk saamgeschaard, zou toch werkelijk een superieur tijdschrift mogelijk
moeten zijn. En dan Nijgh & Van Ditmar of zóó iemand als uitgever.
(.....................)
7. Over vergelijken van grootheden. Ja, het is en blijft ongewenscht, maar soms
is het noodig, al was het als represaille. Zoo in dat geval van die vergeleken generaties.
Ik zou dat nooit gedaan hebben, zonder het voortdurend neerkijken van den ‘anderen
kant’. Het wordt dan een noodzakelijke correctie van optisch bedrog. - In mijn stuk
heb ik jou niet met Pom vergeleken, maar, meen ik, gezegd dat Pom eig. bij ons
hoorde, wat
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waar is. Ik zou dat moeten opzoeken. Bovendien zijn al deze vergelijkingen
approximatief. Dat Jany voor jou grooter is dan Slau, is weer ‘in de orde der dingen’;
ik heb jou altijd benijd dat je - al was het dan dichterlijk - zulke noodsprongen kon
maken naar het paradijs. Paradijs, Elysium, altijd de Andere Wereld. Bij Slau alleen
het Andere Land, het steeds wijkend Wonderland, het Eldorado dat men vergeefs
zoekt op deze aarde. Deze moed is voor mij grooter, vooral misschien omdat zij met
‘wrakheid’ samengaat. Voor jou is het bovenaardsche element daarentegen grooter,
of grootscher, jij wilt die troostende leugens; je bent ook een dichter; Jany is een
dichter; jullie zijn mystiek, mijne heeren, onverbrekelijk in grootheid verbonden
door het boven-en buitenaardsche, en de sirenische aandoeningen, der mystiek!
Verdomd, hier merk ik weer dat ik géén dichter ben; ik geloof daar, in laatste instantie,
toch niet aan. Ik denk nu aan deze drastische aanteekening van mijn groeten vriend
Léautaud: ‘Je n'aurais jamais pu être poète lyrique, je ne suis pas assez bête pour
cela’. Het is een verhéven domheid natuurlijk, en dit een materialistische, lage,
gelijkvloersche boerenslimheid. Mais que veux-tu? toch is dàt het verschil.
Mondeling hierover meer.
8. Wrschl. heeft Rien gelijk wat betreft die uitgave in boekvorm van Twee Meisjes
en ik. Zend het mij eens op.
Dank voor St. Just en Godius. Ik keek het laatste weer even door; het is nog géén
‘verloren zaak’. Met hartelijke groeten voor jullie 2, je
E.
(Marcu en Figner allebei houden.)
P.S. - Later.
O ja, ik ben je misschien ook nog een verklaring schuldig over dat stukje over
Ger. Bruning (buiten mijn anti-Roomschheid om). Ik kende, toen ik dat schreef, zijn
Nagelaten Werk niet, alleen zijn portret - dat mij nog altijd hoogst antipathiek is,
ofschoon ik het bij lange na niet zoo belachelijk vind als het ‘geniale’ portret van
zijn broer - en de studie over Baudelaire, in Erts II. Nu moet je weten dat ik in dien
tijd dagelijks omging met Pascal Pia, iemand die Baudelaire kent als geen ander, die
zelf in zijn leven veel met B. gemeen heeft (ziekte, voortdurend geldgebrek, enz.; ik schreef op hèm De Katastrofe, verder is hij ‘Vincent’ uit Huize-aan-Zee en ‘Daniel’
uit De Avonturiers), en als je dàn dat echte Hollandsche opstel leest, met van die
hysterische hijgzinnen erin als: ‘.... en toen Baudelaire tot de laatste, láátste cent de
tol aan de schoonheid had betaald’ (of zooiets), heusch, dan voel je je of je een fluim
in je gezicht krijgt. Vandaar mijn reactie. Je hebt deze Bruning verregaand
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overschat; uit vriendschap misschien, maar je deed het of doet het (nog). Toch heeft
zijn Nagelaten Werk, na dit rotartikel over Baudelaire, mijn beroerde indruk over
hem een beetje goed gemaakt, d.w.z. andere stukken - ook dat halfslachtige artikel
over Gide, alweer iemand die Gide maar half kent - zijn in ieder geval niet zoo wee
van toon. Maar je tirade over zijn halfverminken en halfwurgen van Rimbaud vind
ik nog altijd gewoonweg bête, en wat Slau daarover zei nog altijd het eenige wat er
op geantwoord kan worden. - Ik schrijf je dit alles zoo precies, ofschoon ik weet dat
je een vriend was van Bruning en dat hij dood is; maar ik erken de dood eenvoudigweg
niet als een ‘goedmaker’ van allerlei; en verder, als jij over Van Ostayen dezelfde
dingen zou zeggen die ik je nu over Br. zeg, zou ik je dat niet alleen niet kwalijk
nemen, maar ze zouden mij ook niet kwetsen, als ik maar wist dat ze waar bedoeld
zijn. Je vraagt ergens voor dezen Br. ‘heldere vijandschap of bewondering’, geloof
ik. Nu, eerlijk gezegd, ik zou het niet verder weten te brengen dan tot ‘klare
onverschilligheid’. En dit nu wèl omdat hij dood is. Leefde hij nog, en was hij met
die ‘vurige’ stukken doorgegaan, dan had ik wschl. lust gevoeld er mijn
‘moerassigheid’ op een dag zoo scherp mogelijk tegenin te zetten, bijv. op het punt
Baudelaire of Gide. Ik begrijp verder ook niet goed waarom ik in mijn bewonderingen
‘opener’ ben dan in mijn vijandschappen; tenminste voor zoover het karakter van
bewondering deze grootere ‘open’ - heid niet vanzelf meebrengt. Als ik vecht, vecht
ik om te winnen; dan is het: erop of eronder, met àlle middelen die ik heb. En ik heb
bij mijzelf kunnen waarnemen dat ik niet ben als Greshoff, die, wanneer het gevecht
moeilijk wordt, er écoeuré van raakt, ik word hoe langer hoe giftiger en strijdlustiger.
Maar vecht ik niet en moet ik ook iemands deugden belichten en opsommen, dan
schrijf ik een beschouwend artikel - zooiets dus als Engelman laatst over Parlando.
Dit lijkt mij de juiste middenweg, in de 2 andere gevallen ben je: vriend of vijand.
En de vriendelijke vijand is een idioot.
Fragment (1931).
Ik studeer meer en meer ‘La science de la révolution’ (er is zelfs een boek van
Max Eastman dat in Fr. vertaling zoo heet). Mijn belangstelling luwt niet, maar blijft
bijna zuiver theoretisch. Om mij practisch mee te krijgen zou er in het leven iets
moeten gebeuren. Verwant aan deze menschen ben ik alleen maar met één kant van
mijn wezen, aan hun maatschappelijk ideaal kan ik met den besten wil geen oogenblik
gelooven. De anarchie lijkt mij veel sympathieker, maar ook oneindig zotter dan het
communisme. De meest practische, doeltreffende lijn
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voor den revolutionnair is zonder twijfel de marxistische. De anderen (Bakoenin,
Mikhailov, het terroristische genre, de anarchisten) lijken mij sympathieke
Hurluberlu's. Maar de dwang en de nieuwe dictatuur van het marxisme in de praktijk
omgezet (Lenin - en èrger: Stalin) is tenslotte weer revoltant. In zoo'n staat is de ware
revolutionnair, niet de man die aanstuurt op een ‘révolution permanente’ (Trotsky),
maar die carrément de contra-revolutie voorbereidt!
Fragment (1931).
Nu heb ik 3 sterretjes gezet omdat we tot het persoonlijke,
niet-meer-zakelijke=literaire, geraakt zijn: de vriendschap. Je ultimatum is erg aardig,
erg jong, erg dichterlijk ook - heeft iets Shellyaansch, vind ik. En toch begrijp ik niet
hoe je me mysterieus kunt vinden, in dit opzicht. Me dunkt dat ik je toch bewijs op
bewijs gegeven heb, al waren die bewijzen dan niet ‘explosief’, dat ik mijn
tegenwoordige verhouding tot jou absoluut als een vriendschapsverhouding beschouw,
al is het dan, après tout, een beginnende. Ik geloof dat met dit laatste woord alles
gezegd is. Onze verhouding tot dusver was uiteraard nooit veel meer dan een
vriendschappelijk contact dóór, over, langs, om, in en bij de literatuur; voor iets
anders ontbrak ons tot dusver materieel de tijd, en werkten ook de omstandigheden
niet mee. We zouden elkaar in andere levensomstandigheden moeten meemaken,
om het tegenwoordige stadium van vriendschapsgevoelens tot een werkelijke
vriendschap te doen ‘rijpen’, zooals dat heet; maar ik heb te dien opzichte niet de
minste vrees of twijfel. D.w.z. - als ik alleen vrienden kon zijn met iemand ‘de mon
bord’: geheel van mijn slag, dan zou ik wél twijfelen (jouw Shellyaansche kant is
mijn fort niet), maar als dat waar was, zou ik immers ook Jany niet alleen niet
vriendschappelijk gezind zijn, maar ronduit vijandig. Neen, het eenige wat voor mij
telt - na een ongeveer gelijkwaardige intelligentie, of wat daarvoor in de plaats treedt,
natuurlijk - is dit: de properheid van het individu, zijn werkelijke, menschelijke
waarde - of, om je nòg een voorbeeld te geven, dat in duidelijkheid, hoop ik, niets
te wenschen overlaat, ik aanvaard jou precies en geheel om dezelfde redenen waarom
ik.... verwerp.
Ik ben overigens op het gebied van vriendschap juist nogal sceptisch geworden;
ik heb opgemerkt dat men, in een menschenleven, waarin alles wisselt, ook de
behoefte aan bepaalde vrienden voelt wisselen, en dat na eenigen tijd, als we eerlijk
zijn, we onszelf moeten toegeven dat sommige - zelfs van onze beste vrienden, alleen
nog maar onze vrienden zijn, omdat ze het eens geweest zijn. Of als je dit beter vindt,
dat het vaak meer een
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kwestie is van trouw dan van liefde. De vrienden die ons werkelijk, door de jaren
heen nà blijven, zijn heel schaars, geloof je ook niet? Misschien is dit zuiver een
magnetische (dierlijk magnetische) kwestie, die met intelligentie, streven naar
hetzelfde doel, en dgl. niet veel meer te maken heeft. Het gevoel van medeplichtigheid
kan in de vriendschap soms ook heel sterk binden. Of, bij jeugdvrienden, het gevoel
van verteedering tegenover de eigen, maar ook de samengedeelde, voorbije jeugd.
....Dit alles is uitweiding, overigens; we spreken er nog wel eens beter over. Ik
moet je alleen vooruit zeggen dat ik in mijn zachtere gevoelens weinig ‘explosief’
ben (ook tegenover vrouwen)! Dus, vergeef me bij voorbaat.
Twee fragmenten (1931).
Ik antwoord nu op je brief.
In de eerste plaats Vera. Waarom ik je eigenlijk raadde het nog uit te geven? Lees
mijn vorig schrijven over met het accent op de 2 of 3 phrasen ‘in praise of’ Vera.
Anders als je op de lengte let, valt het licht natuurlijk teveel op de gebreken; maar
die detailkritiek was voor jou, met het oog op mogelijke correcties hier en daar. Er
is dus een wanverhouding in mijn brief, waardoor je je niat moet laten dérouteeren;
en verder hecht ik er niet zoo'n erg groot belang aan als er iets minder ‘volmaakts’
van mij verschijnt, jij wel? Vera is in jouw ontwikkelingsgang bovendien van het
grootste belang en in menig opzicht een goed, althans goedgeschreven, boek, dat
(gegeven ook de tegenw. productie der jongeren, zeg je zelf) gerust verschijnen kan.
Neen, dat zelfs een succes zou kunnen worden; let eens op. En bovendien, het is nu
eenmaal geschreven; tenzij je het geheel zou willen omwerken, vooruit er dan mee!
En een volgenden keer nòg een stap verder in de goede richting. (Een auteur hoeft
geen goede roman te hebben geschreven voor zijn 35e en zelfs 40e jaar.) Het
weghouden van zoo'n boek vind ik altijd een beetje lullig, literatorsvoorzichtigheid,
of, op zijn best, - coquetterie.
Je kunt het eerste deel van de Onzekeren gerust meekrijgen, maar je hebt er in dit
geval niet veel aan, omdat ik meer en meer geloof dat ik alles ga omwerken. Lees
bovendien eerst Een Voorbereiding. Sommige gedeelte van De O. zijn daar helaas
nog te veel een reprise van.
Ons poëzie-debat. Mijn poging tot oplossing van het probleem door
‘lyrisch-aesthetisch’ als kenmerkend voor jullie voorkeur, is gebaseerd op het
vooroordeel (nog steeds!) dat die voorkeur toch een richting moet uitgaan. Maar hoe
meer we erover spreken, hoe meer ik geloof dat Menno gelijk had toen hij het had
over de meest ‘willekeurige eigen smaak’. Wat te zeggen van
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iemand die bijv. Greshoff's Chromo's beroerd vindt (dus ‘oncreatief’) en de rozen
van Martin Leopold's donker bloed ‘creatief’? Waarom is wat jij een ‘gestolde inhoud’
noemt - deze term is mij uit het hart gegrepen - daarom ‘expressief’ maar niet
‘creatief’? Je hoopt dat je duidelijk bent geweest, zeg je, maar ik begrijp daar nog
altijd niets van. Mijn voorkeur gaat onomwonden naar het menschelijke, de
persoonlijkheid, den man achter het werk - mits natuurlijk zijn werk hem voldoende
representeert, niet door deszelfs gaafheid (dont je me fous comme de l'an quarante),
maar door deszelfs voldoende ‘suggestiefheid’; kortom, precies het tegendeel weer
van een bundeltje als Het Andere Land.
En waarom ‘esteties’? (ik schrijf Kollewijnsch met wat minder h's). Omdat
Binnendijk het zelf heeft over een bepaalde ‘aesthetica’ in tegenstelling met dogma;
omdat hij de cultus heeft van het ‘geslaagde object’. Jij tracht het begrip nu te
verruimen - alsof het al niet moeite genoeg kostte elkaar te verstaan! Alles is in laatste
instantie natuurlijk weer terug te brengen tot ‘literatuur’ en ‘aesthetica’, maar je weet
wat we er nú mee bedoelen. (Flaubert tegen Stendhal, Walter Pater egen Fielding;
waarom zou precies dit onderscheid niet mogelijk zijn in de poëzie? vgl. maar Maurras
- of Moréas, voor mijn part - met Corbière).
Je reactie op Nutt. Verzet doet mij zonderling aan; maar wordt toch begrijpelijk
als ik niet als jij doe, d.w.z. jou als kameraad stellen naast mij als zodanig, maar de
schrijver van Vera tegenover de schr. van N.V. Ik zei je: mijn voornaamste bezwaar
tegen Vera is eig. dat het in wezen niet buiten Holland komt. De voornaamste waarde
van N.V. (vanuit deze gezichtshoek bekeken) is misschien dat het niet in Holland
komt. Wat jullie er zoo tegen hebben, is eigenlijk, geloof ik, jullie Hollandsche afkeer
van iets volkomen on-Hollandsch. Het is overigens hoogstwschl. dat ik geheel uit
de phase van dit boek (1926-begin '28) ben gekropen, maar het geeft daarom toch
niet minder een kant van mij, dien jij niet kent en misschien nooit zult kennen, maar
die wel degelijk bestaat. Malraux zegt: ‘een mensch reageert geheel verschillend,
naar gelang de pijl die hem treft déze of die laag treft van zijn wezen’; - de pijlen die
mij troffen toen ik N.V. schreef, waren dan geheel andere dan die mij treffen als ik
naar de pen grijp voor een aanteekening in de Cahiers. De Cahiers zijn als mijn
gesprekken, dus gericht tot (meestal mannelijke) vriendenen-vijanden. In N.V. reageer
ik op ‘het Leven’, dat voor mij meestal moet zijn als een soort intellectueele vrouw,
waar ik verliefd op ben maar die ik meteen als grondig vijandig voel, en met wie ik
dus strijd, maar voorzichtig, vooropgezet koel; en
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beurtelings valsch en verteederd. (Het laatste woord verklaart de opmerking van
Coenen, naar aanl. van N.V., dat ‘wie de Mefisto wil spelen, zelfs niet verkapt
sentimenteel mag zijn’ - alsof mij de Mefisto-rol of het recept daarvoor iéts kon
verdommen!)
De rest mondeling. Zoek nu maar naar het minderwaardigheidscomplex in N.V.;
dat zal er ook wel duidelijk in te vinden zijn, als je de manier maar eenmaal te pakken
hebt! De antithese tuschen ons bestaat nòg, al ben ik in jouw oogen dan ook niet
direct meer een rotvent. Of tenminste: een groot verschil, van vorming, maar ook
van (land) aard.
Wie zal al deze kritieken van ons over tien jaar nog lezen? Ik denk: letterlijk niemand,
al werden we de beroemde scribenten van Holland. Als je b.v. maar denkt aan die
deelen proza van Verwey, waar ongetwijfeld enorm goede stukken tusschen zitten
- als je er maar naar kijkt, heb je lust om weg te loopen. En verdomd, of je wilt of
niet, ééns ben je algemeen erkend en geëerbiedigd, geridderd misschien. Jij zeker,
en Anthonie 2× zoo gauw; ik kan nog naar Indië vluchten of zoo, Slau gaat wschl.
wel dood voor dien tijd. Maar jij en Anthonie en Menno zitten eens bijeen, let eens
op! als gelauwerde ouweloelen: jij lijkt dan een beetje op Kloos, Anthonie op Van
Deyssel en Menno op Johan de Meester. (En Binnendijk is jullie Hein Boeken, de
collega die ook alles heeft meegemaakt.) Overheerlijk! - Wat de Katholieken betreft,
die zijn dan natuurlijk niet meer aan te zien, die tappen dan nog maar gâteuze mopjes
in de trant van ‘hagel’, en die zijn allemaal dan gaan lijken op den heer..., maar met
meer rimpels, - een van de schijnheiligste en geborneerdste smoelementen die het
iemand gegeven is te aanschouwen, zelfs in katholiek Polderland!
Brussel, Vrijdag (1931).
Beste Hennie,
Schrijf me weer naar Gistoux, waar ik morgen weer heenga. - Dank voor je brief.
Grappig dat B.G. aan E. (door jou ‘verafschuwd’ en door Menno ‘veracht’) je ditmaal
niet meer zóó hinderde. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik van al jullie afschuw en
verachting nooit veel begrepen heb; het is voor mij een ras-verschijnsel, meer niet.
Noch Malraux, noch Pia - en beiden zijn zeer intelligent - hebben zich over de
vertalingen die ik hun daaruit mondeling opzei (dus ga na hoè beroerd het qua vorm
dan tot hen gekomen is) eenigszins dik gemaakt, integendeel. Vanwaar dan die
algemeene boosheid in Holland? Dat het geen meesterwerken zijn, wil ik graag
aannemen. Maar wát hindert jullie zoo? Het te droge, te naakte van den vorm? Of
de mentali-
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teit, de inhoud? Of beide? Persoonlijk voel ik voor de mentaliteit ook niets meer, en
zelfs niet voor den vorm, maar afschuwelijk en verachtelijk kan ik zooiets niet vinden
(ik bedoel nu: als ik mij indenk dat een ander het geschreven zou hebben, - Blijstra
bijv.) Er moet hier een ‘vitalistische’ reden bestaan, misschien zelfs
‘vitalistisch-aesthetisch’. - Ik kan je alleen zeggen dat deze dingetjes mij schrijven
hebben geleerd; veel méér dan Een Voorbereiding (dat in de eerste druk nog vòl
nutteloze bavardage's zat); wat jullie de ‘volle waarde van den zin’ noemden - in
tegenstelling met het ‘overwicht van het woord’ (ik denk aan zooiets als de inleiding
van Van Wessem voor de bloemlezing van jongeren uit hei Getij) heb ik hier voor
mijzelf gevonden; en ik geloof dat wát ik voortaan ook schrijven zal, de leerschool
van B.G.a.E. in mijn stijl merkbaar zal blijven. Daarnáást is voor mij van belang dat
dit boekje ook volstrekt niet alleen een schrijfprobleem is geweest, dat het niet álleen
‘de liefde voor het opstel’ was (als in De Bries van Kuyle), maar wel degelijk meteen
een levenshouding reeds inhield, al was het dan het probeersel van een levenshouding.
Het was een pose, maar zoo eerlijk als maar eenigszins kon. Op dit gebied kan je je
B.G.a.E. niet verklaren, dunkt me, dan na Een Voorb.; beide zijn naïef, maar II is
een reactie van I - in Een V. het eerste conflict tusschen ‘de dorpsjongen en de
Europeesche vrouw’, in II de houding van genoemden jongen, die meende dat hij
het nú geleerd had! - Je hebt verder groot gelijk wat betreft het eruit vallen van Ieder
zijn kwelling; dat ding werd geschreven toen ik eigenlijk deze phase al uit was; als
het niet qua schrijfwijze zoo mager was, had ik het in Nutteloos Verzet ondergebracht.
Nu basta hierover; ik verdedig me tóch zonder succes! Voor jullie is De Bries tóch
onzegbaar veel mooier en beter. Voor mij niet, hoe verwaand dit dan ook moge zijn.
(.........) Vraag daarentegen aan Vic Vriesland wat hij als jongen van 23, 24 liever
geschreven zou hebben: De Bries of B.G.a.E. Ik heb hem nooit deze vraag gesteld,
maar ik ben er vrijwel zeker van, dat hij zal zeggen: het laatste. Een andere waardering
ambieer ik niet.
Met Menno was het héél prettig in Gistoux; niet alleen de lieve, begrijpende,
rustige Truida was er, maar, één avond, ook de intelligente, tactvolle Elisabeth de
Roos. Ik was werkelijk wat melancholiek toen ik weer alleen gelaten werd.
(.....................)
Ik las eindelijk Point counter Point, dat ik heel erg vervelend vind. Hier merk je
het verschil tusschen Les Faux-Monnayeurs en een boek als dit; ze kunnen alleen
uiterlijk met elkaar vergeleken worden, en dan nog! Huxley had op zijn best een
Engelsche Europe Galante kunnen schrijven; het is een Engelsche
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Paul Morand, die een Gide heeft willen zijn. - Mondeling meer hierover als het je
interesseert.
Vera heeft tòch een zekere standing; door den toon. Psychologisch is het inderdaad
eigenlijk niets. Maar ik blijf erbij: het zou jammer zijn het niet anders te maken en
wel uit te geven. Kan je mij de rest van de copie nù niet zenden, inplaats van eerst
na Sept.? - Ik kijk dan alles ineens door, wat veel beter is. En je zou er in Gistoux
dan al aan kunnen werken. Het samenstellen van de bundels voor Stols doen we ook
samen, in Gistoux. Zou je aan Vera niet een 3e deel kunnen schrijven, eig. een 3e
avontuur (ontmoeting) dus, met een soortement Bringolf? Heusch, het zou alles sterk
releveeren! Maar werk eerst de 2 bestaande deelen om, en ga dan, op die schrijftrant,
voort aan deel 3, als je je geïnspireerd voelt. Beschouw alles als proef, dat is heel
goed: l'art de faire un livre; en neem mij mee als entraîneur. Ik beloof je dat het in
ieder geval een goed en leesbaar boek wordt, zij het dan lang geen ‘meesterwerk’.
Ik wou dat ik mezelf als mensch anders voelde - maar zooals het nu gaat, ontzeg
ik mij het recht iets te ‘scheppen’. Kun je je dat voorstellen? Of lijkt dit je
‘aanstellerij’? Het is droevige ernst.
- O ja, je moét Vera goed maken, omdat Pom er zoo op neer kijkt. Je moet hem
in boekvorm iets in de maag splitsen, waar al zijn vooropgezette kritiek opeens
machteloos op afglijdt. (Zooiets reëels is heel goed om aan te denken.) Maar wees
dan niet eigenwijs en maak van Ilse von Kehrling een vrouw, en niet een
would-be-interessante cultuurbaedeker. Als Pom je ‘pakt’ is het op die punten, en
hij zou gelijk hebben. (.........) Dààrom (par manière de dire!) moét je Vera opknappen.
Laat het gerust geen meesterwerk zijn, maar een ding van standing, en niet alleen
wat de stijl betreft. Of, om het hárd te zeggen: fouten in Vera zijn zoo erg niet, maar
wat uit dit boek moet is ‘Utrecht’. - (Ik zeg Pom en ‘Utrecht’, alleen als voorbeelden).
Met Proteus hoef ik je heusch niet te helpen, als Vic dit reeds deed. Hij heeft van
zooiets veel meer verstand dan ik, en ik geloof dat je je op zijn advies gehéél kunt
verlaten. Hij hielp mij uitstekend met de samenstelling van Mikrochaos. Vind je het
niet grappig, al die ‘ontmoetingen’ in onze titels? Vgl.: Kort Geding Tegenonderzoek; Voor Kleine Parochie - Afscheid van Domineesland; Vriend of
Vijand - Man tegen Man; Mikrochaos-Proteus. Gide heeft gelijk als hij zegt dat de
‘jongeren’ altijd veel receptiever zijn, en door de strooming-in-den-tijd bewogen
worden dan ze zelf weten. Ook de oogenschijnlijk méést opstandigen.
Er is een ongeluk gebeurd met mijn proeven; een dik pak is
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weggeraakt, op weg naar Maastricht! Je moet dus nog wat geduld hebben - ik trouwens
ook. Tot nader! ditmaal heb je toch weer een lang epistel.
Hartelijke groeten, ook aan Rien, van je
E.
Briefkaart.
Bellevue, Zondag (1932).
B.H. - Veel dank voor je brief. Ik ben vandaag erg ontmoedigd, als ik denk aan
die artikelenschrijverij; ik heb geprobeerd iets anders te doen, maar voel me door dit
idee gekweld en afgeleid. Kunnen we er niet iets op vinden dat mij geld opbrengt en
jou ook, en waardoor we meteen iets presteeren? Kan je in Holland geen moeite doen
(bv. bij Meulenhoff) voor dat idee van die essays? Ik vertaal ze dan en jij geeft de
‘bekentenis’-voorrede. Maar alleen als er voor betaald wordt; je zou dat in de eerste
plaats moeten vragen. Als je er voor voelt, span je er dan direct voor - schrijf mij
gauw het resultaat, dan probeer ik hier de essays los te krijgen. - Zijlstra verdomt het
om Uren met Coster als boek uit te geven; wel stelt hij het zetsel gratis tot mijn
beschikking! Een heerlijk geval; Menno is bezig een z.g. N.V. op te richten om de
boekuitgave tòch door te zetten, wat verdomd aardig van hem is. Als je misschien
andere dingetjes voor me weet of bedenken kunt, graag. Van Slau kreeg ik een
briefkaart vóór zijn vertrek, en een pak enveloppen om te vullen en na te zenden.
Arme kerel toch. En ik hèb geen tijd - en geen lust - en geen ‘vitaliteit’ meer voor
brieven; ik voel dat het nu een ‘erop of eronder’ wordt voor andere dingen. Dit jaar
in Bellevue gaat definitief voor me worden, dat zal je zien. - Jammer dat je Mikro
niet zoo aardig vond; enfin, scheur dan de heele Vermoeide jeugd eruit, dan heb je
Parlando + een paar verzen die je wel niet zullen hinderen, en in verbeterde lezing
(soms belangrijk verbeterd!). - De Opvolgster van Vestdijk is toch uitstekend; maar
je moet weten dat het voor de ‘ik’ gaat tusschen moeder en vrouw. Herlees het nu.
Dank voor je aanbod. Géén proeven, neen. Hart. gr. voor de twee; je
E.
Fragment (1932).
Ik las hier laatst, alleen en met Bep, nog wat in Shelley en Keats, in een mooie
uitgave, die ik van die groote dichters bezit. Ik kan je één ding verzekeren: dat ik er
beroerd van ben geworden. Tegen 20 of 30 lieve, of mooie, korte gedichten, de meest
onverteerbare rotrommel, broeierig, verward, stom, overladen... Heere Heere, hoe
kàn men zooiets nog goed of leesbaar vinden? Ik heb voor mijzelf uitgemaakt, dat
ík tenminste met die kwibussen niets meer uitstaande heb; ik vind het een paar
vervelende jongens met een verdomd beroerden smaak en erg verward van
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gedachten. Ik weet wel dat dit niet zoo is, niet zoo kan zijn, maar ik zou toch mal
zijn als ik mezelf wijsmaakte dat ik het ook mooi vond, terwijl ik het 9 op de 10 keer
gedrochtelijk leelijk vind en het mij niets heeft te zeggen. Ik vraag me af wat ik nu
met die 4 dln. zal doen - misschien ‘verhandel’ ik ze met Bouws; of wil jij ze
overnemen? of probeeren ze te verkoopen? Graag. En mijnheer Rosetti gaat, denk
ik, binnenkort de deur uit. Ik ben wel idioot om me zoo bij herhaling met al die
individuen van de overladen onleesbaarheid, die in epitheten en symbolen stikken
op bijna elke regel, af te geven, terwijl ik nog niet eens Stendhal heelemaal gelezen
heb, en Nietzsche en Dostojevski en eenige anderen die 100 × intelligenter waren
èn 100 × meer te zeggen hadden. Lees jij eens 3 blzn. van The Revolt of Islam van
Shelley en zeg me dan dat je met een interessant iemand te maken hebt. Het is om
je dood te geeuwen zoo stòmvervelend. - Misschien maakt iemand later eens een
leesbare keuze uit deze twee dichters, zooals ik het eens uit Byron deed. Anders heb
ik dan maar in godsnaam integraal met ze afgerekend.
(Wordt vervolgd.)
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H.A. Gomperts
E. du Perron: musketier van Java
1.
Tussen de vele wezens, die aan de evolutie-wetten gehoorzamen, vindt men soms
enkelingen, die met die wetten niet te maken hebben, lijkt het; die buiten de Schepping
schijnen te vallen. Zij geven de indruk, dat zij zich-zelf gemaakt hebben, clandestien,
in strijd met de geldende voorschriften.
Wij zijn min of meer fatalist, wij krijgen en verliezen onze tanden en onze haren
en, voorzover wij slangen zijn, onze huid, op de meest onverwachte momenten. Wij
ontwaken soms als een tor - zoals Gregor Samsa - of als een vlinder en herinneren
ons nog maar vaag of met moeite, dat wij eens mensen of larven waren. Wij luisteren
ongelovig naar de geleerde lieden, die ons vertellen, dat wij parasieten geweest zijn
of dat wij eens onnoembare misdaden hebben begaan, waarvoor wij de
aansprakelijkheid in elk geval beslist van de hand wijzen.
Geheel anders die enkelingen, die zich-zelf gemaakt hebben. Zij worden
voortdurend, wie zij willen zijn. Zij gedragen zich naar de besluiten, die zij telkens
op 1 Januari nemen. Zij leggen zich de discipline op, om morgen te bereiken, wat
hun vandaag nog mislukte. Zij kunnen alleen in een ‘ungeheueren Ungeziefer’
veranderd zijn, indien zij zich dat eerst hadden voorgenomen. Zij vergeten ook niet,
hoe zij waren, omdat zij hun vorderingen telkens vergelijken en nagaan, of zij het
personage, dat zij voor zich bedacht hadden, al enigszins geworden zijn. Het is
misleidend, te zeggen, dat deze auto-creaturen een uitstekend geheugen hebben. Zij
hebben altijd hun gehele verleden op kaarten, statistieken en diorama's voor zich
uitgestald. Zij leven voortdurend als veldheren tijdens de slag, trouw bijgestaan door
een volledig gedocumenteerde generale staf.
Du Perron is een van die zeldzame autonomen. Hij is grotendeels zijn eigen werk:
ik geloof dat ik aan mijzelf heb te werken, schrijft hij in zijn eerste roman, dit aan
mijzelf werken gaat, voor mij, voor. Mijn zoeken, dat is: aan mijzelf werken. Hij heeft
in die eerste jaren, toen hij begon te schrijven, ‘modern’ willen zijn. Ieder verhaal,
dat hij toen maakte, leek hem later een poging tot het verwerven van een houding,
die na de oorlog
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in de mode kwam en als die van de ‘jonge Europeër’ is gekarakteriseerd.
Er zijn talrijke gegevens, waaraan men hem kan herkennen als een man, die niets
achter zich laat, die alles meetorst. Bij hem is het verleden zo sterk aanwezig, dat
het de gevoelswaarde van zijn heden is gaan aannemen. Hij is de man van al zijn
ogenblikken. Wat hem telkens weer verbaast, zijn de verschillen tussen die
ogenblikken. De weg die ik achter mij had toen ik op mijn 18e jaar met de sterkste
jongens van Bandoeng, met Arthur Hille en de twee oudste Odinga's omging als
volkomen vriend en gelijke, lijkt mij nu verwonderlijker dan toen. Hij is enerzijds
voortdurend aan zich-zelf aan het timmeren om te worden als het model, dat hem
voor ogen staat, anderzijds is hij achteraf telkens weer verbaasd, dat hij vroeger niet
al zo was als later of later niet gelijk gebleven bleek aan vroeger. Hij schrijft aan Ter
Braak: ik vraag me alleen met enige verbazing af: zou ik werkelijk zoozeer zijn
veranderd? want zoo ongeveer ben ik dan toch geweest... Typerend voor hem is ook,
dat hij Ter Braaks uitspraak: Als wij elkaar eerder ontmoet hadden, waren wij
misschien nooit vrienden geworden verschillende malen herhaalt, in publicaties, in
blieven en mondeling, zonder zich, naar het lijkt, bij zoiets vreemds helemaal te
kunnen neerleggen.
Toch is er voor hem geen sprake van vervalsing van het verleden, hoezeer hij
daarbij soms ook belang zou kunnen hebben. Vervalsing is daarom al onmogelijk,
omdat het verleden voortdurend onder de scherpste belichting zichtbaar blijft. Het
is onwrikbaar: wat hem daarin bevalt, zal hem blijven bevallen, wat hem kwelt,
blijven kwellen. Er is alleen nog een mogelijkheid, om het in episodes anders te
waarderen, om de wegen van de herinnering te laten lopen naar een bepaald
brandpunt, om achteraf te zeggen, dat hij was voorbestemd om bij een zekere mijlpaal,
bij de éne grondige verandering in mijn leven te belanden. Maar de verschillen tussen
‘vroeger’ en ‘nu’ blijven hem verbijsteren en fascineren. Men kan zeggen, dat zij
het hoofdthema zijn van Het land van Herkomst. Zijn spanning, zijn tragiek, zijn
mysterie vindt hij steeds in die verschillen. Hij lijdt onder zijn eigen onvermogen
om behalve de phasen van zijn verleden, die hij zo scherp ziet, ook de veranderingen
terug te vinden, die deze phasen aan elkaar koppelen. Hij kan het verleden bekijken
en zich-zelf daarin, maar de beweging van zijn eigen groei kan hij niet reconstrueren.
De episoden van de roman-feuilleton, die vóór hem ligt, zijn aan elkaar verbonden
door opschriften als: Vijf jaar later. Maar die vijf jaar zelf blijven de blinde plekken
in het overigens zo rijk gedetailleerde beeld. Met de ontroering, die hij uit dit tekort
put, zet hij de

Libertinage. Jaargang 1

25
toon voor Het Land van Herkomst: ik wist, dat ik dertig moest zijn ... maar ik voelde
dat ik vier of vijf jaar was ... en meteen, terwijl ik toch nog mij-zelf-van-vroeger was,
voelde ik dat ik het direct weer verliezen zou en hoe volkomen het verloren was, en
vóór ik het besefte lag ik te snikken, in het tempo en met de kracht die men aanduidt
als ‘onbedaarlik’.
Hetgeen hij tenslotte leert uit de ene grondige verandering in zijn leven, smeedt
hij om tot een bevestiging van zijn autonome instelling tegenover het verleden: hij
constateert de onwaarheid van alle chronologie. Zijn waarheid is de rebellie tegen
de tijd, de chronologie is onwaar, het tijdsverloop is zinsbedrog; waar is, dat alles er
altijd geweest is; waar is, dat het verleden nooit voorbij is, dat men het behoudt en
dat men voor zijn schulden en van de schulden van anderen moet blijven betalen.
Alleen het werk is voor verandering vatbaar, alleen hier kunnen in nieuwe drukken
oude tekortkomingen worden ‘ongedaan’ gemaakt. Een begrip als ‘inspiratie’ is hem
volkomen vreemd, in tegenstelling bijvoorbeeld tot Marsman, die alleen moeiteloos
schrijft, wat hem door zijn genius wordt toegefluisterd. Wat ben je toch een gekke
kerel met je verhalen van ‘dat de boel nu zoo dood is dat je er geen jota meer in
schrappen kunt’, schrijft du Perron hem in het begin van hun vriendschap. Met een
paar wijzigingen, op één vrijen middag af te doen, heb je Vera belangrijk verbeterd;
en zóó heilig en serieus is al deze literatuur-fabrikatie toch niet? Het ontging du
Perron toen blijkbaar nog, dat die ‘literatuurfabrikatie’ voor Marsman wel degelijk
heilig en serieus was en dat een zelfgemaakt man, die van niets afhankelijk is voor
de ‘begenadiging’, vanuit het gezichtspunt van de ander ook een uitermate bizar
ventje moest zijn.
In dit contrast wordt duidelijk, hoeveel nader du Perron staat bij ‘de komediant’,
die hij zozeer verafschuwt, dan een ‘geboren’ dichter, die juist veeleer die reputatie
heeft. Evenals ‘de komediant’ immers draait du Perron voor de fabricage van een
illusie meer of minder zijn hand niet om en is daarin het tegendeel van Marsman,
die zijn talent niet kan forceren. Deze verwantschap met de komediant maakt het
ook noodzakelijk, om duidelijk afstand van hem te nemen. De autonome mens vormt
zich evenzeer voor anderen als voor zichzelf en wil dus niet het risico lopen, dat hij
verwisseld wordt met wat hij niet is. Weinigen hebben dan ook zo helder en met
zoveel hartstocht het verschil gedefinieerd tussen de autonome schrijver en de acteur,
die hoogstens interpreteert. Men kan zich zelfs afvragen, of de hoeveelheid ‘Pathos
der Distanz’, die du Perron ten
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opzichte van de toneelspeler ontwikkelt, hierdoor geheel verklaard is, m.a.w. of dit
fanatieke stuktrappen van acteurs, wier reputatie toch nooit bijzonder hoog is geweest,
voor zijn publiek wel nodig was. Het is in elk geval duidelijk, dat du Perron de
komediant, die iedere avond opnieuw een personage voorstelt, beschouwen moest
als de in stukken gebroken caricatuur van de autonome mens, die hij was. De
creatie-van-zich-zelf, die voor de een heilige ernst is, wordt door de ander beoefend
met een lichtzinnigheid, die du Perron wel als doodzonde moest voelen tegen zijn
levenswet, die immers voorschrijft, dat men loyaal moet zijn jegens de huid, waarin
men kruipt. De komediant is daarom zoiets als een gevallen engel, die blijkbaar niet
hard en niet ver genoeg in de buitenste duisternis kan worden gestoten. De engelen
zelf blijven buiten schot: Een Byron, een Multatuli zijn groot, omdat zij de grote
figuren wisten te akteren, in het leven zelf, die zij 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.
Zijn nauwe verwantschap met de acteur heeft du Perron nooit in twijfel getrokken.
Ik voel mij debutant-akteur die als proefstuk een hoofdrol moet vervullen... schrijft
hij in Een Voorbereiding ... de aanplakbiljetten zijn groot, de titel is rood, zijn naam
staat er op met mastodonten van letters. Vandaag ben ik voor het laatst toeschouwer
in de menigte .... Morgen speel ik zelf toneel. Morgen begint mijn grote rol. Wat de
autonome mens, die een rol speelt, onderscheidt van de komediant, die ook een rol
speelt, is, dat het de een niet mogelijk is ‘komedie’ te spelen; zijn rol is echt; die van
de ander is schmink en hysterie. Het is een studie waard: de antipathieke rol die
iemand soms speelt in de ogen van anderen en bijna van zich zelf omdat hij juist
geen komedie kan spelen, leest men in Nutteloos Verzet. Hij kon geen komedie spelen,
omdat hij al een rol had. En die rol was precies: geen komedie te kunnen spelen. Ook
Cordelia had die intensiteit, die alle leugens opbrandt.
Men zou hem kunnen verwijten, dat deze rol een anti-artistieke is. De kunstenaar
is de man, die iets voorstelt, wat hij niet is; kunst is altijd een ‘make-believe’. Een
romancier (maar ook een dichter, zelfs een essayist) speelt vele rollen, duikt op in
allerlei denk- en levensvormen, min of meer afwijkend van de zijne. Sterker: zijn
kwaliteit als schrijver hangt ten nauwste samen met dit vermogen om zich in andere
personages dan de zijne in te leven. Men kan vragen: hoe kan dan een schrijver, die
zich tegen dit komedianten-vermogen verzet, nog au sérieux genomen worden? Of
gesteld, dat zijn natuur sterker is dan zijn leer en men dus zijn natuur als schrijver,
als komediant,
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erkennen moet, hoe kan men dan nog waardering hebben voor zijn leer, die mèt de
komediant zijn eigen natuur, d.w.z. zijn talent, de deur wijst?
Dit verwijt is iets anders dan het anti-aestheticisme, dat men hem - ten onrechte in de schoenen geschoven heeft. Du Perron was natuurlijk niet tegen ‘de’ schoonheid,
evenmin als Ter Braak, die haar alleen heeft willen ‘démasqueren’. Hij was zelfs
niet het masker, alleen tegen de veelheid van maskers. Zijn schoonheidsconceptie
hield het geloof in aan het ene masker: dat van de persoonlijkheid. Voor hem werkte
het toevallige masker, het komedianten-masker, waarop de drager geen recht had,
als schoonheidstekort. Ook zijn criterium was ‘aesthetisch’, maar zijn aesthetica had
een eigen inhoud.
Niettemin, wie de beschuldiging van anti-aestheticisme tegen du Perron laat vallen,
kan zijn anti-komediantenstandpunt als een reëel artistiek gevaar blijven zien. Wat
kan men daarop antwoorden? In de eerste plaats kan men zeggen, dat er inderdaad
twee typen schrijvers zijn, waarvan het komediantentype een grotere vaardigheid
aan de dag legt in het maken van ‘kunstvoorwerpen’ dan het persoonlijkheidstype;
maar dat de rechtlijnige bekentenisliteratuur, die het tweede type voortbrengt, toch
meer om het lijf heeft. In de tweede plaats kan men zeggen, dat deze onderscheiding
alleen opgaat beneden een bepaald niveau. Gide heeft zich herhaaldelijk bezig
gehouden met het probleem van de ‘oneerlijkheid’ van de dichter, zoals hij dat
ontmoette bij Francis Jammes, die wel in zijn komedianten-talent moest geloven,
om het te kunnen handhaven. Maar boven de ‘poète’ (komediant) stelt hij de ‘artiste’
(kunstenaar-mèt-persoonlijkheid), die de ‘sincérité’ heeft om de waarheid in het
gezicht te zien, ook over zich zelf. Hij komt dan tot deze conclusie: pour être poète
il faut croire à son génie pour devenir artiste, il faut le mettre en doute. L'homme
vraiment fort est celui chez qui ceci augmente cela.
Het talent in twijfel trekken betekent de persoonlijkheid voorrang geven boven de
komediant, die een ‘homme vraiment fort’ ook nog wel in zich draagt. Over du Perron
kan men nu m.i. zeggen, dat hij gedurende de tijd, dat hij in beslag genomen werd
door de formatie van zijn persoonlijkheid, de komediant-in-zich het zwijgen heeft
moeten opleggen; dat hij eerst te kort vóór zijn dood met zijn bekentenis-literatuur
was klaargekomen en dat hem in de nieuwe periode, die met zijn Schandaal in
Holland begon, te weinig tijd is gelaten, om de waarheid te bewijzen van Gide's
stelling, dat ceci augmente cela.
Du Perron heeft zich zo weinig aan zijn talent onderworpen, dat hij zelf als hoogste
instantie altijd beschikbaar bleef, om de
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prestaties van dat talent te herzien. Men kent zijn onophoudelijk geknutsel aan zijn
vroegere publicaties. Niet alleen de inhoud, maar ook het bestaan en de titels worden
voortdurend in twijfel getrokken. Karakteristiek voor hem is, dat van zijn vroegste
boekjes het Manuscrit trouvé dans une poche later weer spoorloos in die broekzak
verdween en dat De Behouden Prullemand (de titel is al een program) toch weer
verloren ging. Als men zijn bibliografie bekijkt (die met veel zorg door Batten en
Stols is samengesteld) ontdekt men de meest duizelingwekkende evoluties. Zo werd
bijvoorbeeld een deel van de eerste druk van Bij Gebrek aan Ernst herdrukt in de
verzenbundel Poging tot Afstand; vervolgens werd het verhaal De Poging tot Afstand
opgenomen in de derde druk van Bij Gebrek aan Ernst, dat op zichzelf weer in het
Verzameld Werk onder het hoofd Poging tot Afstand wordt gebracht.
Hij blijft bezig met herzien en verbeteren, herschikken, omzetten tot de ‘definitieve’
versie, die, was hij blijven leven, zeker door nieuwe wijzigingen en verbeteringen
zou zijn gevolgd. Ieder ogenblik heeft hij behoefte om te overzien, wat achter hem
ligt. Hij beschouwt zijn oeuvre voortdurend als één geheel, nooit voltooid, maar
telkens herzien, tot op de laatste dag aangevuld, bijgeslepen en geijkt. Het gevolg
van deze methode is enerzijds, dat de talrijke edities van zijn boeken en geschriftjes
een labyrinth zijn gaan vormen, waarin alleen nog Fred Batten de weg weet en
anderzijds, dat het voor ‘de lezer’ ook niet meer nodig is, zich daarin te begeven,
omdat hij een zo overzichtelijk gerangschikt ‘verzameld werk’ heeft nagelaten. Alle
problemen, die zich bij het uitgeven daarvan zouden kunnen voordoen, heeft hij zelf
nog op ondubbelzinnige wijze opgelost.
Een puzzle voor de autonome mens is niet alleen zijn werk en hoe het heet, maar
nog sterker hij zelf en hoe hij heet. Deze raadsels zijn met elkaar verbonden. Hij
houdt natuurlijk een dagboek, dat hij evenals zijn brieven, door zijn werk vlecht; een
methode, die bovendien het voordeel biedt, dat hij, mèt zijn werk, zijn dagboek nu
en dan kan supprimeren, en, mèt zijn dagboek, zich zelf:
bij 't eerste morgenrood verscheur
'k mijn dagboek, maak een nieuwe scheiding,
mijn naam komt voluit op mijn deur:
dit is een kleine voorbereiding.

Welke naam komt voluit op zijn deur? De autonome mens is onzeker over zijn
identiteit, omdat hij lang het onbehagelijk gevoel houdt, dat hij nog niet aan zijn
identiteit toe is. Niet om te misleiden, maar om te voorkomen, dat het publiek misleid
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wordt, geeft hij zich uit voor: Joseph Joséphin; Bodor Guíla, étranger; Duco Perkens
(die hij in 1926 zelfs laat overlijden); W.C.K.V.N.; Kristiaan Watteyn en Angèle
Baedens, vóórdat hij zich-zelf waardig keurt om zijn werkelijke naam voorgoed
voluit op zijn deur te zetten. Maar behalve de man, die zich maakt, is hij ook de man,
die gemaakt wordt, het uiterst bewerkelijke personage, dat veelvuldig reïncarneren
moet, om ‘volmaakt’ te worden: aanvankelijk heet dit personage Nameno, d.w.z.
heeft nog geen naam (no name), vervolgens Otto, Bob, Markus, Bennie, Gideon,
weer Kristiaan Watteyn, Oskar, Justus, Karel, Anne, Lisander Moro, Duco Goenkuyl
van Woudhuize, Edmond, Hilarion, Evert Godius, om ten slotte te culmineren in de
vrijwel complete Arthur Ducroo. Daarmee is hij van het rad der geboorten verlost.
Sinds 1937 is er geen verschil meer tussen de auteur en het object-personage. De
persoonlijkheid lijkt voltooid. Toen hij de Multatuli-boeken en de roman-cyclus De
Onzekeren begon, nam hij de aanloop tot de sprong, die moest bewijzen, dat het
talent door de onzekerheid kan worden versterkt.

2.
Op de stelling ‘Du Perron is een autonoom mens’ moet een tweeledig voorbehoud
worden gemaakt. In de eerste plaats is ook een autonoom mens niet zonder
voorbeelden, waarnaar hij zich richt. In de tweede plaats is er ook in hem een
belangrijk stuk heteronomie: het vermogen zelf om zich autonoom te ontwikkelen
is al ‘meegekregen’ en ook verder zijn er natuurlijk de eigenschappen, die hij hééft.
Onder zijn voorbeelden kan men Stendhal, Gide, Larbaud, Léautaud en Multatuli
noemen. Maar aanvankelijk is het nog niet zozeer de schrijver, als wel het personage,
waaraan wordt ‘gewerkt’. Het schema van zijn optreden kan men vinden in het
verhaal De Avonturiers in de bundel Nutteloos Verzet. De jonge Hilarion rukt een
verkeersagent een knoop van zijn uniform, omdat hij vindt, dat er ‘iets’ gebeuren
moet. De agent geeft hem met zijn gummistok een houw over het hoofd, maar wordt
beentje gelicht door Hilarions vriend Daniël, waarna hun beider vriend Antonius de
koperen punt van zijn wandelstok in de neus van de agent steekt. De drie jonge
mannen worden gestraft en dan volgen hun portretten, waaruit blijkt, dat Hilarion
hetzelfde personage is, dat later Ducroo zal heten, dat in Daniël de figuur Viala uit
Het Land van Herkomst kan worden herkend en dat Antonius overeenkomt met de
Franse schrijver, die in dat boek Heverlé heet. Hilarion wordt getekend
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als een passieve, onbeduidende rijkeluiszoon, die zich op school als een lafaard
gedragen heeft en die bij de vrouw, die hij liefhad, een blauwtje heeft gelopen. Als
hij met de onafhankelijke, anarchistische Daniël kennismaakt, heeft hij nog maar
één verlangen: dat deze hem rekenen zal tot de avonturiers. De hevig bewonderde
Antonius, die behalve een denkend ook een handelend wezen is, bezorgt hem de
gelukkigste dagen van zijn leven door hem soms naar zijn oordeel te vragen. Er volgt
een incident met een auteur-piloot die Hilarions toorn opwekt, als hij hoort, dat deze
een jongeman een oorvijg heeft toegediend, die de lof van ‘het thuisblijven’ zong.
Iedereen vond dat wèlgedaan, maar Hilarion grijpt de gelegenheid aan, om zich in
de ogen van Antonius, die deze auteur-piloot minacht, te onderscheiden, door hem
een beledigend briefje te schrijven, waarop hij echter geen antwoord krijgt. Terwijl
Antonius een tocht naar Afrika voorbereidt, noemt hij Hilarion, die op een duel had
gehoopt, plagerig zijn olifantendoder. Daarop heeft het gevecht met de verkeersagent
plaats.
Men moet bij dit verhaal natuurlijk in aanmerking nemen, dat du Perron in bijna
al zijn jeugdwerk de neiging heeft, om een caricatuur van zichzelf te maken. In wezen
heeft men hier niettemin de sleutel van de situatie, die bij hem vaker voorkomt: de
man, die zijn vrienden bewondert en zich tegenover hen wil bewijzen, die zich over
zijn zwakheden heen wil zetten om de gelijke te worden van de avonturiers. Deze
avonturiers vervullen hier dezelfde functie als tevoren de sterkste jongens van
Bandoeng, met wie hij op zijn 18e jaar heeft kunnen omgaan ‘als volkomen vriend
en gelijke’. Nog vroeger vindt men hetzelfde patroon in het gedrag van d'Artagnan,
de jongeling, die zijn ideaal verwerkelijkte om ‘als volkomen vriend en gelijke’ om
te gaan met de drie musketiers. Du Perron heeft verschillende malen vermeld, dat
het boek van Dumas-père hem op zijn twaalfde jaar ‘bezeten’ heeft en dat hij zich
toen volkomen met d'Artagnan placht te vereenzelvigen. Toen hij op zijn een en
twintigste jaar uit Indië in Europa kwam om op Montmartre voor jonge Europeër te
gaan studeren (of voor avonturier) volgde hij nauwkeurig het voorbeeld van
d'Artagnan, die uit Gascogne naar Parijs trok om daar musketier te worden. Bij zijn
latere invasie van de Nederlandse literatuur heeft hij eerst enige duels met zijn
toekomstige strijdmakkers Marsman en Ter Braak, zoals ook d'Artagnan op de eerste
dag van zijn verblijf in Parijs duels heeft opgelopen met Athos, Porthos en Aramis,
om zich dan tezamen met hen te keren tegen ‘de vijand’, ‘de anderen’ d.w.z. de
lijfgarde van de kardinaal of de politie, die daarbij natuurlijk vele uniformknopen
verliest.
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D'Artagnan, nog vrijwel een knaap en zwaar beladen met het super-provinciale
Gascogne, zijn land van herkomst, bereikt dan op slag wat hij nauwelijks heeft durven
hopen. Onderweg was hij nog een door niemand begrepen Don Quichote (il prit
chaque sourire pour une insulte et chaque regard pour une provocation), een
onhandige dwaas met een eergevoel, omgekeerd evenredig aan zijn ervaring, nu is
hij de redder van de grote musketiers en held tussen helden. Sterker: zijn vrienden
kiezen hèm, de buitenstaander, tot aanvoerder en in de roes van deze overwinning
laat hij hen trouw zweren aan het devies, dat hen voor altijd aaneen moet smeden:
Allen voor één, één voor allen!
De verleiding is groot, om de figuren uit de roman van Dumas-père terug te vinden
in het letterkundig leven van Nederland, waar men eerst van du Perron rilde en toen
om hem lachte, maar dat hij al spoedig veroverde. De waardige en intelligente, in de
liefde ontgoochelde Athos is dan Ter Braak, de hartelijke en betrouwbare, maar toch
ietwat ijdele en burgerlijke Porthos kan men herkennen in Greshoff, en Aramis, die
steeds op het punt staat, in een klooster te gaan, is natuurlijk Marsman. In de
anti-humanitaire mr. J.C. Bloem ontwaarde du Perron misschien de gestalte van M.
de Tréville, Kapitein van de Musketiers, terwijl hij A. Roland Holst minstens aanzag
voor de Hertog van Buckingham, die, ofschoon behept met een Engelse smaak, toch
trouw werd gediend, omdat zijn hoge affaire met de koningin van Frankrijk de situatie
nu eenmaal beheerste. Van Schendel krijgt dan nog de onschendbare positie van
Lodewijk XIII. De rest zijn natuurlijk de ‘vuilikken’, d.w.z. de garde van kardinaal
Richelieu oftewel Dirk Coster, wiens aanhangers niet verder behoeven te worden
gedifferentieerd.
Dat du Perron d'Artagnan wordt en slaagt als d'Artagnan, is de natuurlijke reactie
van de autonome mens op zijn aanleg en omstandigheden. Het boek kwam voor hem
op een moment, dat hij leed onder zijn school-vernederingen en gekweld werd door
zijn lichamelijke lafheid. Klein, geïntimideerd door zijn vader en vertroeteld door
zijn moeder, kon hij door middel van deze identificatie weerstand bieden aan zijn
angsten. Een jongen zei tegen hem: Hoe komt het toch dat je altijd boeken leest over
vechten en zelf nooit vecht? - Ik bleef hem het antwoord schuldig en vroeg het mij
zelf met schaamte af. Hij leest De Drie Musketiers en verzint dan een spel, waarbij
met bamboe-degens geschermd wordt. In dit spel muntte ik opeens uit... ik was altijd
d'Artagnan, omdat ik ook werkelijk een van de beste schermers was; maar een grotere
fysieke kracht uit mijn boeken putten kon ik niet. Eerst veel later zou ik mij zelf
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dwingen tot boksen en met mijn sterkere vrienden meegaan als er gevochten werd.
Hij noemt deze zelfoverwinning met een Stendhaliaanse term zijn espagnolisme en
stelt er zijn Indische opvoeding voor aansprakelijk. Hij leert schermen op de floret:
in Indië dacht ik altijd nog dat men, om helemaal Europeaan te worden, in Parijs
althans, een duel moest hebben gehad. Eenmaal in Parijs, komt hij nog niet zo gauw
tot andere gedachten. Kristiaan Watteyn schrijft in zijn dagboek: Ik moet in mijn
kamertje op de Butte, hebben: twee paar bokshandschoenen, twee floretten (met of
zonder maskers)... Arthur Ducroo neemt er les om zich speciaal te trainen in het
vechten met de degen die zwaarder is dan de floret en ook niet meer van bamboe.
Dit is namelijk zijn voorbereiding op een speciaal duel, waarvan hij de
omstandigheden in Het Land van Herkomst vertelt. De tegenstander is in dit geval...
een Italiaanse postdirecteur, die hij ervan verdenkt, in zijn correspondentie met
‘Teresa’, die in 's mans dorp woont, te hebben geneusd. Hij maakt zijn schermmeester
zelfs aan het schrikken door hem op zijn raad, de Italiaan een fraai prikje in de arm
te geven, te antwoorden, dat hij het liever wat beter wil doen, hem desnoods doden,
als hij er toch zo ver voor reizen moet. Het duel gaat echter niet door, omdat ‘Teresa’
ontdekt, dat zij zich in haar beschuldiging tegen de postdirecteur vergist had. Zij
vindt het optreden van haar d'Artagnan natuurlijk idioot. Merkwaardig is nog, dat
de postdirecteur later gearresteerd wordt voor eenzelfde misdrijf als waarvan Onno
Zwier van Haren beschuldigd werd, zodat men in Schandaal in Holland nog een
laatste echo kan horen van deze gasconnade met de P.T.T.
Du Perron had de d'Artagnan-mythe nodig als discipline enerzijds, tegenover zijn
oude lafheid, anderzijds om zich te bewijzen tegenover zijn vrienden. Samen met
zijn vrienden vormt hij de clan, waarin men elkaar herkent aan moed moed en een
paar andere eigenschappen, die zich met de jaren wijzigden en ontwikkelden. Van
betekenis voor het ontstaan van dit clan-gevoel was zeker ook het karakter van de
koloniale samenleving, die zich immers zonder het saamhorigheidsbesef van een
kleine groep niet kan handhaven. De kolonisatoren moeten absoluut zeker van elkaar
kunnen zijn. De communis opinio is, dat men zich bevindt in een land, waar men
eigenlijk niets te maken heeft, dat men rechtsopvolger is van rovers en avonturiers,
maar dat men zich er waarachtig niet uit zal laten trappen. Omdat men als kleine
minderheid leeft zonder adequate militaire bescherming, moet men onder het
oppervlak van burgerlijk fatsoen iets van de mentaliteit voortzetten van de rovers en
de avonturiers, die de kolonie hebben
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gesticht. Er is een zekere dosis bluf nodig tegenover de voortdurende angst voor
rebellie en ‘bluff can be called’, de intimidatie-met-niets kan elk ogenblik ineenstorten
en dan is men geheel op elkaar aangewezen. Du Perron deelde in zijn jeugd de
politieke overtuiging van zijn vader en ieder gewoon hollands burger in Indië: een
opstandige Javaan was vanzelfsprekend onze vijand. Hij leefde er ook naar.
Ongehoorzame huisjongens werden bij voorkomende gelegenheden afgerammeld;
het Indonesische jongetje, dat uit ‘nationalisme’ niet meer met hem spelen wou,
kreeg een pak slaag; lastige koetsiers werden met de vuist bewerkt. Toen een ander
inzicht in het Indonesische probleem deze koloniale instelling had gecorrigeerd (ik
weet alleen zeker dat wanneer ik ooit in hun land terugkom, ik anders, met oneindig
meer sympathie en aandacht tegenover hen zal staan dan ik vroeger deed),
transponeerde hij het patroon van de bedreigde ‘wij’ te midden van de potentiële
vijanden gemakkelijk in de literatuur.
Als hij de Nederlandse letteren binnentrekt begint hij onmiddellijk aan de
clan-vorming. Hij heeft behalve zijn enthousiasme voor Slauerhoff, bewondering
voor Marsman en Ter Braak die dus ook in aanmerking komen, maar tegen de eerste
heeft hij grote en tegen de tweede toch ook een paar bezwaren. Zij voldoen niet
tenvolle aan de criteria van de clan. Geen ‘autonoom’ schrijver en dus ook veel
minder verwoed anti-komediant dan hij, heeft Marsman inderdaad neiging om een
literaire orakeltoon aan te slaan. Hij oefent bovendien een soort van dictatuur uit
over de ‘jongeren’, die du Perron niet kan aanvaarden, omdat hij weet, hoe weinig
de ‘hoge en grote woorden’ hier verantwoord zijn. Bovendien: d'Artagnan werd zelf
de aanvoerder van de musketiers en men kan uit de latere briefwisseling lezen, hoezeer
du Perron de neiging had, om dat te doen, wat hij Marsman verweet: de boel
beredderen. Al moet daar ook bij gezegd worden, dat het beredderen van het werk
van zijn vrienden, dat hij later zo goed bleek te kunnen, bestond uit het geven van
een eindeloze hoeveelheid hulp en aandacht, zoals bijna niemand anders zou hebben
opgebracht. Maar in deze eerste duels met de ‘dictator’ Marsman klinkt een zekere
afgunst door, die volkomen begrijpelijk is van de jeugdige d'Artagnan, die zo graag
de hoofdman van zijn vriendjes wou zijn; deze houding heeft hij later, toen dit alles
geschiedenis was geworden, met een royale zelfcritiek en zonder enige reserve
herzien. In zijn Blocnote Klein Formaat (later gebundeld als In deze Grootse Tijd)
schreef hij een terugblik op die periode, waarin de ‘jongeren’, in zijn
musketiersopvatting natuurlijk, soldaatje speelden: ieder is een held in afwachting
dat hij het bewijzen
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zal. De eerste kritische bundels van Marsman (waarvoor hij in 1928 ephitheta
gebruikte als smakeloos, would-be en pedant) erkent hij in 1936 als het èchtst
klinkende trompetgeschal, weliswaar grotendeels kolder, maar toch als getuigenis
van een jeugd en van een tijd, hoe echt... Als ik mijn eigen portie jeugdgedaas opzoek
(in de Cahiers van een Lezer bijv.), dan zie ik hoeveel minder vermomd, hoeveel
ruitelijker - c'est le cas de le dire - de jeugd van de ‘aanvoerder’ Marsman is geweest.
Hij heeft zich tenslotte meer blootgegeven dan ik, die mij voortdurend vijanden
maakte maar uit een versterkte positie van franctireur schoot...
In 1936 waren deze ‘toelatingsduels’ dan ook lang en breed achter de rug en
Marsman, die de venijnige musketier-franctireur eens een ‘hondse en moerassige
geest’ had genoemd, was bekeerd en behoorde tot zijn beste bewonderaars.
Ter Braak wordt aanvankelijk verweten, dat hij niet hard genoeg is (in de clan is
men hard tegen zijn vijanden), dat hij Just Havelaar niet genoeg haat, dat hij Van
Duinkerken niet radicaal heeft afgeslacht. Hij is wel bereid de juistheid van deze
bezwaren te erkennen. Als Ter Braak Binnendijks ‘creativiteitstheorie’ aanvalt, komt
du Perron hem te hulp. Met Marsman ontwikkelt zich dan de bekende polemiek over
de vormvent-kwestie, die du Perron aanleiding geeft tot het houden van een soort
van concilie. Met zijn antwoord reist hij het land af: aan Roland Holst, Bloem,
Slauerhoff, Engelman wordt de zaak voorgelegd en met allen uitvoerig besproken.
Marsman schrijft tenslotte een verzoeningsgezind stuk en dan doet du Perron precies,
wat hij Ter Braak verweet: het leven van de tegenstander wordt gespaard, zoals
d'Artagnan het leven spaarde van lord De Winter, omdat hij als vriend in de clan
moest worden opgenomen. Marsman wel, maar Binnendijk (om wiens bloemlezing
Prisma de hele twist was losgebroken) niet. Het verweer van Binnendijk, dat toch
niet zonder redelijkheid was (Tegenover Ter Braaks eis van oorspronkelijk (een
fetisch als een andere!) stel ik de feitelijke oorspronkelijkheid van elk goed gedicht,
van elk goed kunstwerk) wordt beantwoord met de woedende uitval van de musketier,
die immers ook de postdirecteur liefst dood had willen prikken: Op deze theorie
trappen wij! (in een noot, nog eens extra getekend du P.) De vriendschap Ter
Braak-Binnendijk en Marsman-Binnendijk moest met de degen worden doorgehakt.
Zij mochten wèl, hij niet in de clan.
De vriendschap heeft bij du Perron altijd een samenzweerderskarakter. Zijn clan
is een genootschap van bloedsbroeders, waar de strengste wetten gelden. Vandaar
ook het idee van het
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‘toelatingsexamen’, dat in de correspondentie met Marsman opduikt. Steeds wordt
nagegaan: hoort hij bij ons? hoort hij niet bij ons? De vriend, die zich aan het minste
vergrijp tegen de wet schuldig maakt, wordt er uitgetrapt: hem wordt officieel de
vriendschap ‘opgezegd’. Dit is niet alleen een formaliteit, maar het gaat gepaard met
gevoelens van diepe teleurstelling. Verscheidene van du Perrons vrienden hebben
hun ervaringen op dat gebied opgedaan.
Naar buiten strijdt het eedgenootschap tegen twee vijanden: de autoriteit (zijn
vader, de politie, de politici) en het publiek (de inlanders, later: Holland of de
platvoeten, of beter: Jan Lubbes, of bozer: de vuilikken). Deze twee vijanden
verbinden zich vaak tot de notarissen of de deurwaarders, die zowel autoriteiten als
Jan Lubbessen zijn. De notaris als vijand heeft hij trouwens in Les Trois
Mousquetaires kunnen aantreffen. In de psychologie van de oude Dumas is al sprake
van la revanche que les gens de robe aiment tant à gagner sur les gens d'épée. Men
weet, dat Arthur Ducroo ook slachtoffer wordt van deze revanche: er is immers een
samenzwering van notarissen tegen hem om hem zijn erfdeel afhandig te maken en
tegen de notarissen is hij niet opgewassen, omdat hij niet doorkneed is in... ‘de
weerbare formules’! Hoe moet hij, die après tout toch minder tot de gens d'épée
behoort dan tot de gens de robe - zij het tot een andere branche van dit genus - zich
in zijn hart musketier gevoeld hebben, om deze afstand te kunnen nemen tot het
wapen, waarop hij toch juist een meester was: ‘de weerbare formules’. Men zou
verwachten, dat hij zich met meer gemak op een duel met de notarissen had kunnen
voorbereiden door enige oefening in hun speciale vorm van ‘weerbare formules’,
dan op het tweegevecht met de hersenschimmige postdirecteur, waarvoor toch een
reeks van schermlessen op de (zware) degen noodzakelijk was. Maar het behoorde
tot du Perrons speciale vorm van espagnolisme, om niet te willen winnen van de
notarissen: een vorm van mateloze verachting, die misschien minder van Stendhal
dan van Dumas-père afstamt, die als oud-klerk op een advocatenkantoor een eigen
rekening met de ‘gens de robe’ te vereffenen had.
Du Perron was zo'n notaris-hater, dat hij zich ook nooit heeft kunnen neerleggen
bij de strekking van Ter Braaks Politicus zonder partij, die zijn hiërarchie omver
wierp. Het heeft hem ongetwijfeld gekwetst, dat zijn vriend de notaris op een voetstuk
plaatste in plaats van hem ergens in een kelder weg te stoppen. Het lijkt hem bijna
een verraad aan de vriendschap en eerst de - volkomen onjuiste - verklaring, die hij
aan Malraux ontlokt, n.l. dat Ter Braak op deze wijze de notaris juist feller heeft
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willen bestrijden, is in staat hem te bevredigen. Hij moet door Ter Braaks De Nieuwe
Elite opnieuw zijn opgeschrikt, lijkt mij (concrete gegevens over deze schrik zijn
mij niet bekend). De onderscheiding immers tussen een administratie van de wereld
met het zwaard en met het woord plaatste hem niet in de zwaard-categorie tussen
d'Artagnan en Arthur Hille, maar verwees hem onverbiddelijk naar het domein van
het woord, tussen de notarissen. De nieuwe elite, waarover Ter Braak speculeerde,
zou voor du Perron nooit aanvaardbaar geweest zijn, als er niet duidelijk bij gezegd
werd, waarom de notarissen er in elk geval buiten zouden blijven. Hij geloofde niet
in een gelijk bestaansrecht voor de notaris. De nieuwe elite kon voor hem geen andere
zijn dan zijn oude elite: de musketiers, waarvoor hij bij Gobineau een andere naam
vond: de kalenders. Met zijn onweerlegbare d'Artagnan-logica verweet hij Ter Braak
(naar aanleiding van diens Politicus), dat hij niet had aangetoond,
waarom er kalenders en notarissen zijn... waarom het volkomen juist en billijk is
dat wij elkaar vonden, terwijl aan de andere kant een Theun de Vries, een Van
Duinkerken, een Donkersloot elkaar met even grote overtuiging moesten steunen waarom al deze Teuns, Tons en Tonies voor ons tot de notarissen behoren...
Want dat zijn vriend daarover anders zou denken, nam hij nièt aan. Tous pour un,
un pour tons!
(Wordt vervolgd).
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W.F. van Leeuwen
Losse schroeven in Sartre's filosofie
slot
Vrijheid en moraal.
Merkwaardig in Sartre's filosofie is niet dat zij zo veel irrationele elementen of strikt
persoonlijke visies bevat, maar dat zij getuigt van zùlk een behoefte aan objectivering
en staving daarvan en wil doorgaan voor ‘la doctrine la plus austère’, terwijl zij ten
slotte juist weer de onmogelijkheid van iedere rechtvaardiging bewijzen wil. (Een
gedeeltelijke verklaring van deze paradox ligt misschien in het gepaard gaan van
zijn sterke justificatie-neiging met zijn oude rancune tegen de ‘salauds’ - zij die
menen dat hun bestaan een rechtvaardiging heeft - die hij geen centimeter grond
onder de voeten gunt.)
Men ziet dit vooral waar hij zich is gaan inlaten met die ‘Circe der filosofen’, de
moraal. De bezetting heeft zonder twijfel Sartre's preoccupatie met morele problemen
sterk doen toenemen, en niet alleen een concreet relief gegeven aan zijn
vrijheidsthema, maar ook bij velen daarvoor een weerklank geschapen, tegelijk met
de behoefte aan een ‘nieuwe moraal’. Geeft Sartre die, of geeft althans zijn
vrijheidsconceptie een nieuw uitgangspunt? Ik meen van niet.
Onze absolute vrijheid is in Sartre's leer van meet af aan gegeven in zijn absoluut
dualisme: niets verbindt en-soi en pour-soi, niets van het en-soi kan dus het pour-soi
beïnvloeden. Door het ik - dat hij laat samenvallen met het pour-soi - van alles los
te maken en tegenover zijn motieven te stellen, geeft hij het vrijheidsprobleem au
fond weer de oude onoplosbare vorm van het liberum arbitrium indifferentiae, dat
immers ook zonder grond, indifferent kiezen moet, en waarbij even onbegrijpelijk
wordt hoe een keuze dan mogelijk is, wàt er dan nog kiest. Sartre ziet daarom ook,
m.i. ten onrechte, een tegenstelling tussen onze vrijheidsintuïtie en de deterministische
hypothese.
Het schijnt mij juister toe, en verhelderender, de vrijheid niet te zoeken in een
losstaan van het ik van zijn passies of motieven, maar juist in een samenvallen ermee:
men voelt zich door zijn motieven dáárom niet gedwongen, omdat men ze is, niet
omdat men ze niet is.
Dit sluit een eventuele deterministische interpretatie van het gedrag niet uit, maar
determinisme is hier geen dwang: men
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gehoorzaamt niet aan wetmatigheid, zomin als Jupiter gehoorzaamt aan een natuurwet
bij zijn gang om de zon; deze wet is juist afgeleid uit wat Jupiter doet, een beschrijving
van zijn gedrag, waarvan de regelmaat niet inhoudt dat hij eigenlijk anders zou willen.
Deze vrijheid, ongeveer dezelfde die Schopenhauer en Bergson voorzweefde, staat
dus niet tegenover determinisme maar tegenover dwang, en sluit zich daarin ook aan
bij het spraakgebruik. Het is de vrijheid die wij al impliceren bij het gebruik van het
woord ik, en die wij alleen bedreigd voelen door het niet-ik. Als zodanig kan b.v.
een angst of een sadistische neiging optreden, waarmee ik mij (b.v. door een ‘taboe’)
niet identificeer; het ik dat daar tegenover zijn vrijheid tracht te bewaren is echter
niet een puur bewustzijn maar het totaal der tendenzen waarmee ik mij wèl
identificeer, en waarvan ik mij dus niet de slaaf voel. Het mysterie der vrijheid is
hiermee niet opgelost, maar vereenzelvigd met dat der identiteit, en losgemaakt van
de vraag of een deterministische interpretatie van de psyche mogelijk is: het ik wordt
niet gedetermineerd, maar valt in het heden samen met het determinerende, voelt
zich zelf determinerend, en daarom ook zelf verantwoordelijk.
Het is dan ook niet juist, dat Sartre's radicaal indeterminisme pas de mogelijkheid
van, of nieuwe mogelijkheden voor een moraal opent, zoals velen (waaronder Prof.
Dresden) menen. De vraag naar wat wij doen moeten, naar waarden en normen,
wordt en werd altijd gesteld in termen van vrijheid en keuze, ook door de determinist,
die uit een feitelijke wetmatigheid nooit een richtlijn voor zijn handelen kan aflezen;
dit is dus niet in strijd met zijn overtuiging, het sluit immers niet uit dat zijn handelen
achteraf aan een statistische regelmaat blijkt te beantwoorden. Daarom maakt het
ook weinig verschil of men al dan niet in een essentia, in een menselijke natuur
gelooft; deze is immers uiteraard niet iets waar men zich al of niet aan houden kan;
zij volgt hoogstens uit wat wij doen. (Het is mij dan ook niet duidelijk waarom b.v.
Malraux het vinden van een notion de l'homme van zulk groot belang acht voor de
Europese mens - uit wat hij is kan hij nooit afleiden wat hij zijn moet). En omgekeerd:
ook wie een ethische norm buiten zichzelf erkent, als b.v. de Christen, impliceert de
vrijheid: een norm die ons dwong zou immers onmiddellijk tot een naakt feit
gedegradeerd worden.
Wat Sartre van de Christen onderscheidt is dus niet dat hij de vrijheid invoert in
de moraal, maar dat hij van die vrijheid gebruik maakt om als Iwan Karamazof, als
Nietzsche, als Orestes in ‘Les Mouches’, aan iedere autoriteit buiten hem de dienst
op te zeggen en autonoom zijn waarden te bepalen. Het leven
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heeft geen andere zin dan die, welke het van ons ontvangt: hiermee stelt hij zich
uitdrukkelijk op wat Nietzsche het nihilistisch standpunt noemde; en met hem keert
hij zich tegen de Geist der Schwere, de esprit de sérieux, die de waarden in de dingen
en de daden zelf zoekt in plaats van in ons: je n'ai, ni ne puis avoir, recours à aucune
valeur contre le fait que c'est moi qui maintiens à l'être les valeurs. (E. 77.)
Anders dan Nietzsche echter spreekt hij over deze bevrijding met weinig vreugde;
hij noemt zich tot de vrijheid veroordeeld; verlaten; niet te rechtvaardigen; dit alles
wordt op een bedaard constaterend toontje steeds herhaald, het verlies van de esprit
de sérieux is klaarblijkelijk een droevig feit, dat echter stoïsch wordt gedragen.
Men kan zich trouwens afvragen in hoeverre Sartre le sérieux werkelijk achter
zich heeft gelaten, waar hij in zijn moralistische beschouwingen telkens de door zijn
ontologie onthulde feiten voor waarden laat doorgaan, en zich daarmee schuldig
maakt aan dezelfde oneerlijkheid waarvan hij zelf meermalen Heidegger beticht.
Uit het voorafgaan van de existentie aan de essentie volgt voor Sartre dat de mens
zich kiest zoals hij is; d.w.z. dat hij totaal verantwoordelijk is voor alles wat hij is,
wat hij doet, wat hem overkomt, voor zijn hele wereld. Hij is echter verantwoordelijk
tegenover niets en niemand, want geen instantie buiten hem kan zijn vrijheid
tenietdoen. Hij is ook niet verantwoordelijk voor zijn verantwoordelijkheid: want
hij is veroordeeld tot vrijheid. Het betekent al evenmin dat men zo kan leven, dat
men het kan verantwoorden voor zichzelf: men kan het nóóit verantwoorden, men
is injustifiable; iedere norm waarop men zich beroept kiest men toch zelf, op eigen
verantwoording, als geldig. (Veel Sartrianen plegen zich tegenwoordig te beroepen
op hun eigen keuze als op een respectabele instantie, met deze
Münchhausen-constructie meer hun ongeneselijke justificatiedrift verradend dan iets
zinvols uitdrukkend.)
Het is een verantwoordelijkheid die op onze schouders rust wát wij ook doen, en
of wij haar aanvaarden of niet; zij onderscheidt zich dus practisch in niets van een
volkomen onverantwoordelijkheid. In L'Existentialisme est un Humanisme voegt
Sartre hier nog aan toe dat wij bovendien ook verantwoordelijk zijn voor alle andere
mensen; met ieder van onze daden scheppen wij een beeld van de mens zoals hij zijn
moet; met ieder van onze keuzen kiezen wij voor iedereen: rien ne peut être bon
pour nous sans être bon pour tous. Hij voert hiervoor geen enkel argument aan, en
deze uitspraak schijnt slecht te passen bij het verwerpen van een menselijke natuur;
bovendien belet niets de
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ander mijn keus en waarde in de wind te slaan. Maar ook deze verantwoordelijkheid
hoeft ons trouwens niet zwaar te drukken, het is immers een soort vriendelijke
kategorische imperatief, waaraan wij voldoen hoe wij ook kiezen, want wij kunnen
nooit verkeerd kiezen: Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la
valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons jamais choisir le mal. (Hum.
25.) Iedere daad (keuze) roept zelf de enige waarde in het leven, waarnaar hij
beoordeeld kan worden, en waaraan hij dus apriori beantwoordt!
Zo spreekt Sartre ook dikwijls van het engagement als van een wenselijkheid, een
moreel beginsel, terwijl wij volgens hem toch altijd, onvermijdelijk en totaal in de
wereld geëngageerd zijn, wat wij ook doen of laten. In zijn essay Qu'est-ce que la
littérature licht hij dan ook nader toe: iedereen is wel geëngageerd, maar niet iedereen
is zich dat ten volle bewust. Il faut s'engager zou dan dus alleen betekenen dat men
moet weten dat men het is. Waar hij echter elders b.v. tegenover Zola Flaubert stelt
als een schrijver die zich niet genoeg met zijn tijd inliet, bedoelt hij kennelijk nog
iets anders: een bepaalde mate en richting van bemoeienis met de wereld. Het is
immers niet gezegd dat Flaubert zich van zijn engagement minder bewust was, of
bij meer bewustzijn anders zou hebben gedaan. (En wanneer er dus tòch graden zijn
van zich inlaten vraagt men zich ook af in welke graad Sartre dit voor de schrijver
wenselijk acht: is één Dreyfus-zaak of één Voyage au Congo voldoende, of kan hij
hierin nooi ver genoeg gaan?)
Op dezelfde dubbelzinnige wijze, nu eens als waarde, dan weer als feit, hanteert
Sartre de mauvaise foi en de vrijheid. In de mauvaise foi ontveinzen wij ons de
absolute vrijheid waarmee wij ons engageren, waarmee wij onszelf en onze situatie
kiezen; de mauvaise foi is dus een leugen, zegt Sartre, en als zodanig in ieder geval
onderhevig aan een logisch oordeel: l'attitude de stricte cohérence est l'attitude de
bonne foi (Hum. p. 82.)
Ook de coherentie en de waarheid krijgen echter pas hun waarde door de vrijheid
die ze kiest; er is geen reden a priori om de bonne boven de mauvaise foi te stellen,
wat Sartre in l'Etre et le Néant dan ook nog niet deed; integendeel, de mauvaise foi
leek daar eigenlijk onvermijdelijk.
Ik ben de mauvaise foi zegt Sartre (Hum. p. 81) als ik van bepaalde waarden
tegelijkertijd zeg dat ze zich van buiten af aan mij opdringen en dat ik ze wil. Precies
aan deze kwade trouw maakt hij zich dus één bladzij later zelf schuldig als hij zegt
dat wij, mits wij eenmaal de totale vrijheid waartoe wij zijn veroordeeld inzien, niet
anders dan háár kunnen willen. En uit naam van deze vrijheid, (die daarmee dus een
waarde, een doel
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is geworden) wil hij hen, die de mauvaise foi zijn ook moreel veroordelen: zij zijn
lâches of salauds. (Hum. 85.)
Het blijft echter volkomen ongestaafd, en onbegrijpelijk, hoe een vrijheid die zelf
grond van alle waarden is en onontkoombaar gegeven, zelf een waarde, een doel kan
worden; waarom we vrij zouden willen worden als we het reeds zijn. Hier geldt wat
Sartre zelf van het bewustzijn zei: er is wel vrijheid van de wet, maar geen wet van
de vrijheid. Sartre voegt er nog aan toe dat we onze vrijheid niet kunnen willen,
zonder tegelijkertijd die van alle anderen te willen (Hum. 83.) Voorzover het de
vrijheid betreft waartoe ook de anderen veroordeeld zijn, lijkt dit al even zinloos;
voorzover hier echter een andere, beperktere vrijheid bedoeld mocht worden is het
apert onjuist: men kàn zeer wel anders willen, men kan hoogstens zo kiezen. Ook de
bewering, dat men niet zonder kwade trouw anders kan willen, veronderstelt reeds
een moraal. (Het is trouwens ook niet duidelijk, wat het kiezen van de eigen vrijheid
naar Sartre's idee voor de anderen betekent: er is b.v. geen enkele reden, waarom in
‘Les Mouches’ Orestes door zijn daad de bevolking Argos zou bevrijden, terwijl hij
het zijn eigen vrijgevochten zuster al niet kan, en eenzelfde daad van Aegisthus hen
juist in het berouw stortte).
Overigens geeft de vrijheid, ook als men haar ‘wil’, in concreto geen enkele
beperking aan onze keuze; wij moeten immers toch, volgens Sartre, onze waarden
altijd zelf ‘uitvinden’. La seule chose qui compte, c'est de savoir, si l'invention qui
se fait, se fait au nom de la liberté. (Hum. 86.) Alleen ziet men niet goed hoe bij een
bepaalde daad ooit vastgesteld kan worden of zij werkelijk uit naam van de vrijheid
geschiedt, wanneer dat niets aan de concrete inhoud van de daad verandert; het willen
van de vrijheid wordt dan even buiten-empirisch als de vrijheid zelf, kan immers
ook aan iedere denkbare handeling gepaard gaan. Bovendien, wanneer dus in hetzelfde
gedrag twee moralen zich kunnen uitdrukken, al naar gelang het al of niet op de
vrijheid is gericht (zoals Sartre zelf in een voorbeeld tracht aan te tonen), is althans
in dit opzicht niet juist dat l'homme est ce qu'il fait zoals hij elders beweert. (Hum.
p. 57).
Men ziet dus dat Sartre de vrijheid, de verantwoordelijkheid, het engagement
behandelt zo niet als waarden, dan toch als feiten waarvan het zich rekenschap geven
een waarde vertegenwoordigt; daarmee stelt hij echter toch een norm op buiten de
vrijheid waarop men zich beroepen kan.
En wanneer hij meent, zoals men uit sommige van zijn uitlatingen zou opmaken,
dat die rekenschap ons gedrag zou veranderen in een zin die hij wenselijk acht, gaat
hij daarbij toch
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stilzwijgend uit óf van een menselijke natuur óf van een consensus over bepaalde
waarden, d.w.z. van een reeds aanwezige moraal. Vaak heeft het er echter ook de
schijn van dat hij met ernstig klinkende woorden zijn nihilistisch uitgangspunt tracht
te verbloemen. ‘Fast in der Wiege’, zegt Zarathustra, ‘gibt man uns schon schwere
Worte und Werte mit: “Gut” und “Böse” - so heisst sich diese Mitgift. Um
derentwillen vergibt man uns dass wir leben.’
Kwade trouw, verantwoordelijkheid, engagement, dat zijn de zware woorden die
Sartre voor de oude in de plaats stelt, en terwille waarvan hij ons het leven vergeeft.
Het is misschien vooral zijn sterke didactische neiging, die zich met zijn groeiende
invloed steeds meer ontplooid heeft, welke maakt dat hij zich juist op dit terrein zo
ongenuanceerd uitdrukt, en de toon aanslaat van iemand met een ‘boodschap’.
‘Cela n'amuse personne, ni vous, ni moi’, zegt hij aan 't begin van een van zijn
essays, ‘mais il faut enfoncer le clou.’ Dit kon als motto dienen voor een groot deel
van zijn filosofische beschouwingen en verklaart dan zijn eindeloos gehamer met
dezelfde termen.
Welluidender blijft mij dan de nihilistische tegenmelodie die ook soms weer
doorklinkt; het verwerpen van iedere justificatie, van ieder beroep op gegeven normen,
als pogingen om niet zelf achter zijn daden te staan; het afwijzen, gelijk Mathieu
doet wanneer hij l'âge de raison bereikt heeft, van de diensten der beproefde moralen:
l'épicurisme désabusé, l'indulgence souriante, la résignation, l'esprit de sérieux, le
stoïcisme, tout ce qui permet de déguster, minute par minute, en connaisseur, une
vie ratée. Alleen, deze melodie wordt bijna steeds door zoveel grote woorden
overstemd, dat men niet goed hoort wat zij nog verder zingt: dat rechtvaardiging ook
niet nodig is, zomin als spijt, en dat wij letterlijk tot het uiterste kunnen wachten
alvorens een leven als mislukt te beschouwen.

De onverzoenlijke existentie.
‘Ce qui ressort du dram Kierkegaardien, zegt Fondane, c'est le droit absolu de
l'individu de mettre “son drame” au centre du problème philosophique, dût-il faire
éclater celui-mème en morceaux’.
Nog tot jaren na de vorige oorlog had dit als karakterisering kunnen dienen van
iedere existentie-filosofie. Pascal en Kierkegaard, voorouders van het moderne
existentialisme, bij wie men haast alle thema's ervan reeds kan aantreffen, en hun
latere geestverwanten als Dostojewski, Sjestov, Unamuno, Fondane, zo men wil ook
Rimbaud of Kafka, worden gekenmerkt door een-
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zelfde weerbarstigheid tegen het gesloten systeem, theologisch of filisofisch, waar
‘de mens van vlees en bloed’ niet in kan, of nooit meer uitkomt; tegen alles wat in
godsdienst en wijsbegeerte conventioneel en abstract is, alleen maar algemeen geldt.
Dat een meer of minder - en vaak geheel - literaire vorm zich het best leent voor de
uitdrukking van een gedachtenwereld, waarin het subjectieve en eenmalige zo
overheerst, is niet verwonderlijk.
Wat hen onderscheidt van figuren als Montaigne en Stendhal, voor wie dit alles
evenzeer geldt, is een onlesbare metaphisische dorst, die maakt dat het scherp besef
van de realiteit van het levende subject niet eenvoudig leidt tot onverschilligheid
voor iedere wijsheid die zich niet leven laat, als bij dezen, maar oorsprong wordt van
een tragisch conflict.
Sjestov schrijft ergens dat de officiële wijsheid reeds vanaf de uitspraak van
Anaximander, dat het afzonderlijke bestaan der dingen een onrechtmatige inbreuk
is op de oorspronkelijke harmonie, een voortdurende strijd gevoerd heeft tegen de
individuele existentie, en alles gedaan heeft om de disharmonie weer op te heffen.
Bestaat er nog hoop, vraagt hij ergens anders, voor diegenen die door wetenschap
en moraal werden afgewezen, met andere woorden: is een filosofie der tragedie
mogelijk? Men ziet dat Sjestov de vraag stelt in termen, die het geloof niet uitsluiten,
en het is opvallend dat bijna al de bovengenoemde figuren geleefd hebben juist voor
of over de grens van het christelijk geloof, dat zich echter even opvallend bij allen
voordoet als een wanhopige sprong naar het onbereikbare, een ‘quia absurdum’, ver
verwijderd van de gewone heils- en harmonieleer. Hiermee is natuurlijk niet gezegd,
dab wat Unamuno noemde ‘het tragisch levensgevoel’, een typisch christelijk
sentiment is: het is zo oud als de mens. Sinds de wanhopige zwerftocht van
Gilgamesch, op zoek naar het ware leven, tot Rimbauds: la vraie vie est absente,
sinds de klachten van Enkidu en Achilles over het leven in de onderwereld, en die
van Job of de Prediker over het leven in deze, zijn er altijd mensen geweest, die door
geen God of hiernamaals verzoend konden worden met de criante disharmonieën
van de menselijke existentie; die zich noch konden neerleggen bij het vervloekte
noodlot, noch vrede vinden bij de gedachte dat
Was hier wir sind kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
Men kan dit tragische levensgevoel, of de versterking ervan tot wanhoop, evenmin
terugbrengen tot een agoniserend Christendom als tot het radeloos worden van een
agoniserende bour-
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geoisie, gelijk sommige Marxistische critici dat willen, zolang men tenminste niet
Gilgamesch een Christen of Leopardi en Pascal twintigste-eeuwse burgers wil noemen.
Dit neemt echter niet weg, dat het tragische levensgevoel in het Christelijke leven,
binnen een Christelijke problematiek, een andere vorm en kleur kreeg dan bijvoorbeeld
in het ‘tragische Zeitalter’ der Grieken, terwijl voor de twintigste-eeuwer de tragiek
voor een groot deel kan samenvallen met de door Nietzsche voorvoelde en beschreven
nihilistische situatie, die volgen moest op het tanen van de Christelijke mythe.
Pascal, Kierkegaard en die andere desperaat-religieuze figuren, die op het
randgebied der religie stonden, juist in zicht maar juist buiten bereik van de reddende
harmonie, zijn op twee manieren met dit nihilisme verbonden. Enerzijds waren zij
de eerste en fijngevoeligste slachtoffers van de op de spits gedreven Christelijke
deugd der waarheidsliefde, die zich tegen het Christendom zelf richtte, en die bij
oppervlakkiger geesten leidde tot het optimistisch en rationalistisch atheïsme der
Verlichting en later. Anderzijds bevatte hun filosofie, als filosofie van de
onverzoenlijke individuele existentie reeds een ouder en gevaarlijker springstof dan
het Christendom zelf in zich droeg, en die ten slotte niet alleen de christelijke
geloofsleer, maar ook het daarmee toch nog intiem verbonden rationalische
wereldbeeld deed exploderen.
In de spanning van hun tragisch conflict zijn wanhopen aan en weigeren van de
reddende harmonie niet meer te onderscheiden, zomin als overwinning en nederlaag;
het geloof is tenslotte voor hen wat de amor fati is bij Nietzsche of Malraux: een
eigenmachtige zingeving van een niet meer vanzelf zinvolle wereld; en tegelijk de
miraculeuze eb van een mateloze odium fati.
Het nihilisme is niet zonder verband met een eigenaardige accentverschuiving die
zich in het moderne existentialisme heeft voorgedaan. Dit geldt nog meer voor de
atheïstische dan voor de door Jaspers en Marcel vertegenwoordigde Christelijke tak
ervan. Sinds Heidegger en Sartre hun opgang maakten is dese filosofie, die vroeger
gekenmerkt werd door het verzet van Kierkegaard tegen Hegel, van Sjestov tegen
Husserl, door de oppositie tegen do officiële filosofie, zelf aan het bewind gekomen,
en roept in haar uitvoerige systematiek eerder Hegel dan Kierkegaard in herinnering,
bouwt in haar methode op Husserl voort en vindt via hem haar uitgangspunt minder
bij Pascal dan in de vader van het rationalisme: Descartes. De onverzoenlijke
existentie wordt verzoend met de Husserlse evidenties, de disharmonieën
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worden tot rust gebracht door systematisering, terwijl de literaire vorm heeft plaats
gemaakt voor een uitgebreid specialistisch jargon. Het concrete filosoferen is bij
Heidegger uitdrukkelijk geworden tot een leer van het concrete filosoferen, hij
filosofeert eens en voorgoed voor ‘de concrete mens’ en stelt objectieve structuren
van de menselijke werkelijkheid vast. De onoplosbaarheid van het concrete individu
in ‘de Idee’ wordt door Sartre gesteld in de termen der scholastiek: de existentie gaat
vooraf aan de essentie, en Sartre onderwerpt zich honderdden pagina's lang aan de
logica, die de vrijheid, die aan haar vooraf heet te gaan, nauwkeurig haar plaats
aanwijst. De oude existentie-motieven vinden we vrijwel alle terug, maar het tragische
accent heeft hier plaats gemaakt voor een vale sfeer van onbehagen en ‘Sorge’: als
het ware een vertraagde tragiek. Wanhoop, angst, walging zijn in kaart gebracht en
onschadelijk gemaakt in een machtig scholastisch termenstelsel, nergens ziet men
meer als op oude kaarten de ongeëxploreerde gebieden aangeduid met ‘here are
lions’. De leeuwen zijn tot begrippen getemd, die niet meer uit het systeem breken
maar juist hun nuttige dienst doen door het apporteren van bouwstenen, niet alleen
voor een algemene ‘zijnsleer’, maar vooral in Frankrijk ook voor een nieuwe ethiek.
Deze metamorfose van de existentie-filosofie is te begrijpen wanneer men haar
ziet als reactie op het nihilisme, dat intussen in een wereld, die voor een groot deel
haar geloof, haar vaste normen, haar stabiliteit verloren heeft, op zijn minst
‘Eurapäisches Ereignis’ is geworden. En wel als een tweevoudige reactie: enerzijds
een poging om de consequentie van het nihilisme te aanvaarden en te leren leven in
de leegte die Gods dood achterliet, zoals Nietzsche voorzag, anderzijds een
gelijktijdige poging om de leegte, - die toch nog als leegte wordt ondervonden en
angst, wanhoop, walging teweegbrengt - te bezweren: met een scholastiek, met
termen, met een zekere toon; zodoende past men zich niet aan aan Gods dood, maar
aan de eigen wanhoop daarover, als aan een objectieve structuur der menselijke
werkelijkheid, waarover men niet hoeft te wanhopen. Het is de scholastiek van de
catastrofe.
Nietzsche's notitie van bijna zestig jaar geleden: ‘Der unvollständige Nihilismus,
seine Formen: wir leben mitten drin’ geldt nog steeds. Het existentialisme is een van
die vormen, en dit verklaart het succes ervan bij de velen die noch de oude waarheden
accepteren kunnen, noch geheel missen; die zoeken naar een houvast tegenover het
‘Niets’ waartoe tweeduizend jaren avondlandse cultuur hebben geleid, en tegelijkertijd
naar een leer die uitgaat van een zo diep punt dat zij het veilige gevoel
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krijgen niet verder te kunnen vallen.
Hoevelen er zijn die nog geheel niet zonder de oude waarden leven kunnen,
bewijzen de talloze reacties op het existentialisme als een filosofie die slechts
zelfmoord overlaat. Maar ook het existentialisme zelf is nog half verduisterd door
de schaduw van de verdwenen Christelijke God; trouwens, ‘so wie die Art der
Menschen ist, wird es vielleicht noch Jahrtausende lang Höhlen geben, in denen man
seinen Schatten zeigt’. Het existentialisme is zulk een hol.
Het schijnt niet toevallig dat Sartre zijn nausée juist ondergaat tegenover de zinloze
toevalligheid der dingen, hun door niets gefundeerde feitelijkheid. Ook zijn walging
van al het lichamelijke, de diepe kloof tussen mens en natuur; het menselijk leven
op aarde als gedoemd tot échec bij het streven naar het volmaakte (bij Heidegger:
tot ‘schuldig worden’); le délaissement; de angst die ons als een soort geweten
terugroept uit de gevallen staat van het ‘men’ (Pascals ‘divertissement’) tot het ware
leven in de ‘authenticiteit’; het niet van deze wereld zijn van het pour-soi, veroordeeld
als het is tot vrijheid te midden van het noodlot; etc. - het zijn meer dan
terminologische naklanken, en zij duiden erop dat de nieuwe situatie nog als een
bijna onhoudbare gevoeld wordt. Dat de thema's van de oude existentie-filosofie,
die de onhoudbaarheid van iedere situatie al zo lang kende, hier een grote rol spelen,
is begrijpelijk.
Het nihilisme is op zichzelf noch onhoudbaar, noch tragisch. Het is dat alleen - en
het verdient eigenlijk alleen zijn naam - vanuit het gezichtspunt der oude waarden.
Het ontkent de harmonie die de tragiek zin geeft, ziet die althans niet langer als
gemiste harmonie, als argument tegen het leven: dat is de betekenis van Nietzsche's
amor-fati. Nietzsche zag duidelijk dat het nihilisme niet vereenzelvigd mag worden
met de malaise die het teweegbrengt, dat het evenzeer een teken van kracht, een
renaissance, een ‘grote gezondheid’ kan zijn. Wenn wir Enttäuschte sind, so sind wir
es nicht in Hinsicht auf das Leben, sondern dass uns über die Wunschbarkeiten aller
Art die Augen aufgegangen sind. Dit maakt zijn problematiek, zijn ‘tragische filosofie’
tenslotte tot zulk een andere als die van een existentie-filosoof als Kierkegaard, hoe
frappant de analogieën ook zijn die hun gedachtenwerelden vertonen.
Het is waar dat ook die positieve kant in het moderne existentialisme niet geheel
ontbreekt; in Sartre's filosofie is de lijn van een soort Buddhistisch
décadence-nihilisme zoals Nietzsche het voorspelde, tot een nihilisme als bevrijding
duidelijk te volgen van La Nausée tot Les Mouches, waarbij de malaise steeds meer
op de achtergrond schijnt te raken. Maar de vrijheid heeft bij
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hem toch veel van een obsessie, als was hij van een soort claustrophobie bezeten in
de onthemelde wereld. Is Heideggers imposante scholastiek vooral een
boedelbeschrijving van de wereld na Gods dood, waarin slechts een stoïsche
vastberadenheid past, het Franse existentialisme is zich vooral in de laatste jaren
steeds meer verplicht gaan voelen de mens iets positiefs te bieden dat de gestorven
God en de verloren normen vervangen kan: een nieuwe mensbeschouwing, een nieuw
humanisme, een nieuwe psychologie, een nieuwe moraal. Steeds heftiger verweren
zich Sartre en zijn volgelingen tegen de aantijging dat hun filosofie een pessimistische
zou zijn; Simone de Beauvoir noemt het zelfs ‘une filosofie du triomphe’ en de enige
heilsleer die men de mensen geven kan. Dit betekent echter niet dat hiermee de ‘grote
gezondheid’ bereikt is; men kan zich niet aan de indruk, en bij nadere beschouwing
ook niet aan de conclusie onttrekken, dat deze triomfantelijke bovenbouw van de
nausée en het échec wat haastig is opgetrokken en er slecht bij past. Juist de
nadrukkelijkheid, de gemakkelijke slagzinnen waarmee hier een expliciet moralisme
ons een impliciet nihilisme wil doen vergeten, doen aan als krampachtig, als nog niet
gezond.
Nietzsche wilde het heil der mensen niet meer in de hemel zoeken, of in het ‘niets’
der asketen, maar op aarde; na van een aantal geschriften van deze nieuwe heilsleer
te hebben kennisgenomen weet men, dat zij háár heil alleen nog maar in termen
zoekt.
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Arthur Lehning
De Catechismus van het Marxisme (Het Communistisch Manifest na
honderd jaar)
Ofschoon het Communistisch Manifest voor de gebeurtenissen van 1848 geen
betekenis heeft gehad, blijft dit meest scholastische geschrift der socialistische
literatuur toch geassocieerd met het jaar waarin het verscheen, het annéé des dupes.
Het Communistisch Manifest is de neerslag van de maatschappijbeschouwing, die
Marx en Engels in de drie voorafgaande jaren hadden ontwikkeld en die de essentie
vormt van het systeem, dat met hun naam is verbonden.
Het Manifest is méér dan een interessant document in de geschiedenis der sociale
ideeën, want het heeft de gang der geschiedenis beïnvloed. Dit lapidaire geschrift
met zijn generalisaties en simplificaties is een philosofie van de geschiedenis, een
theorie van een economisch gedetermineerd en objectief noodzakelijk proces, maar
het roept tevens tot revolutionnaire actie op. Het is verbonden met de ontwikkeling
van de arbeidersbeweging van een eeuw en vanwege zijn profetische toon vraagt het
om interpretatie in het licht van empirische feiten; ofschoon de geschiedenis, die erin
werd vooruitgesegd, anders is verlopen, vormt het Manifest nog steeds een der
belangrijkste wapenen in het arsenaal van het wetenschappelijke socialisme, en van
de zich daarop baserende politieke beweging. Het ontleent zijn wereldhistorische
betekenis aan het feit dat het het program was van een partij die de macht veroverde
in het verloop van een revolutie, die de volkomen negatie was van de in het Manifest
ontwikkelde theorie. Het is dit dubbele en ook dubbelzinnige aspect waaraan het zijn
betekenis ontleent en dat zijn onverminderde actualiteit verklaart.
‘De eigenlijke inhoud van alle epochemachende Systeme zijn de behoeften van de
tijd, waarin ze ontstonden’, schreef Marx in 1846 en hoewel de eigenlijke inhoud
van het Manifest pas begrepen kan worden in verband met zijn tijd en het
historisch-materialisme ook historisch-materialistisch moet worden verstaan is de
eigenlijke betekenis van dit geschrift het best gekarakteriseerd door Marx zelf, die
over andere socialistische systemen van zijn tijd opmerkte: ‘deze systemen verliezen
bij de ontwikkeling van de partij alle betekenis en worden hoogstens nominaal als
Stichwoerter bijgehouden’...... Sinds het Manifest voor het eerst in de laatste dagen
van Februari
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1848 te Londen in het Duits verscheen is het vele malen en in tal van talen herdrukt,
maar voornamelijk pas sinds het laatste kwart der vorige eeuw*), sinds de ontwikkeling
van de partij, de ‘weg naar de macht’ in ernst begon, anders gezegd: sinds de partij
van Marx de partij werd van Lassalle en van Bebel. Wat Marx en Engels (in het
voorwoord van de door Plechanov in 1922 vertaalde tweede Russische uitgave) over
de in 1870 verschenen eerste Russische editie schreven, n.l. dat deze niet veel meer
was dan een literaire curiositeit, geldt niet voor deze Russische editie alleen. Bij het
ontbreken van een desbetreffend opinie-onderzoek is het moeilijk na te gaan of het
tractaat ook zoveel gelezen is als zijn edities en bekendheid suggereren. Maar als
Stichwort heeft deze catechismus, zoals het Manifest der Kommunistischen Partei
oorspronkelijk moest heten, zijn rol vervuld. Geschreven in opdracht van het op het
einde van het jaar 1847 te Londen gehouden Congres van de voornamelijk uit Duitse
emigranten bestaande Kommunistenbund, is het een geloofsbelijdenis gebleven:
ondanks alle interpretatie en commentaar heeft het dogma van het Manifest, namelijk
de leer van de wetenschap van het socialisme, door alle twijfel heen standgehouden.
Het Manifest was een beginsel- en strijdprogram en tevens een polemisch geschrift
tegen vrijwel alle andere socialistische richtingen van die tijd, hetgeen de intolerante
toon verklaart ten opzichte van degenen, die de wetenschap van Marx nog niet
deelachtig waren geworden. Zulk een intolerantie was overigens niet het monopolie
van Marx, het réfutation de...... van andere systeembouwers was in die tijd niet van
de lucht. Het giftige en invectieve van de strijdmethode van Marx was echter zonder
twijfel te wijten aan zijn autoritair en weinig beminlijk karakter waaraan niemand
kan twijfelen, die van zijn ongekuiste correspondentie met Engels heeft
kennisgenomen. Tegenstanders - en medestanders - zrjn hansworsten, fielten, schuim
en imbecielen of worden met een beestachtig vocabulaire als vee, zwijnen, ezels,
honden, luizen of schaapskoppen gekwalificeerd.
Geballt die böse Faust, so tobt er sonder Rasten
Als wenn ihn bei den Schopf zehntausend Teufel fassten,

zo heeft de jonge Friedrich Engels in een hekeldicht zijn latere vriend reeds in zijn
Berlijnse tijd gekarakteriseerd. Was het uitsluitend een kwestie van gebrek aan goede
smaak, of gebrek aan humor, of het gevolg van zijn leverlijden? Hoe dan ook: het
autoritaire karakter en de mateloze eerzucht en arrogantie van Marx hebben een
stempel gedrukt op zijn systeem, waarvan de

*) In Duitsland verscheen het Manifest voor het eerst in 1872; in Engeland in 1883. In het
Nederlands verscheen de eerste vertaling pas in 1892.
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aanhangers zich nooit hebben bevrijd. Van Marx zelf stamt het woord van de
Kommunistenstolz der Unfehlbarkeit, en men begrijpt de catastrophe van het
Marxisme wanneer men bedenkt dat deze Unfehlbarkeit ook moest gelden toen het
systeem alleen nog maar een Stichwort was.
De essentiële elementen van het in het Manifest ontvouwde systeem waren geen
ontdekkingen van Marx. C'est dans l'industrie que résident, en dernière analyse,
toutes les forces réelles de la sociëté had reeds 25 jaar eerder Saint-Simon geschreven,
die het als zijn voornaamste taak had beschouwd de mettre des faits à la place des
raisonnements des métaphysiciens, en die gelijk Marx de ontwikkelingswet van de
geschiedenis zocht in het economische leven. De heersende economische beginselen
bepaalden, volgens Saint-Simon, het karakter van het tijdperk en zijn leerling Bazard
formuleerde reeds het Marxistische begrip van de klassenstrijd. Het dwaze gebruik
om Saint-Simon als een ‘utopist’ te bestempelen is een van de gevolgen van de
spraakverwarring, die aan het wetenschappelijke socialisme is te danken. De
voornaamste ideeën van het Manifest waren trouwens gemeengoed van de
socialistische schrijvers uit de eerste helft der negentiende eeuw, waarvan de jaren
'30-'50 gekenmerkt waren door de revolutionnaire klassenstrijd van het Engelse en
Franse proletariaat.
De originaliteit van Marx is, dat hij de verschillende economische en sociologische
elementen van zijn leer, die hij aan anderen ontleende tot een gesloten systeem heeft
verwerkt. Voor een juist begrip van zijn leer en voor zijn intellectuele biografie is
de kennis van deze bronnen onmisbaar. Van zijn grote leermeester Hegel heeft Marx
zowel de dialectiek, als de conceptie van een alomvattend wereldproces overgenomen
maar, aansluitend bij Feuerbach, de basis van de ontwikkeling van dit proces gezocht
in de economische structuur van de maatschappij en niet in een aprioristische absolute
Idee.
Het kapitalisme vervult in dit schema een hoogst noodzakelijke nuttige rol; met
grote bewondering spreekt het Manifest over wat de bourgeoisie tot stand heeft
gebracht: ze heeft grotere wonderen gewrocht dan de Egyptische pyramiden, dan de
romeinse waterleidingen en de grote kathedralen, ze heeft nog geheel andere tochten
volbracht dan volksverhuizingen en kruistochten en in haar nauwelijks honderdjarige
klasseheerschappij kolossalere productiekrachten geschapen dan alle vorige geslachten
te zamen. Twintig jaar later zal Marx in zijn gedetailleerde analyse van de rol van
het kapitaal de bijbel van deze maatschappelijke theodicee schrijven.
Het zijn de mensen die de geschiedenis maken, zegt Marx, en
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dat spreekt, zo zou men zeggen, ook vanzelf. Het spreekt echter ook vanzelf in dit
ontwikkelingsproces, omdat tot de productie-verhoudingen ook de verhoudingen
van de mensen onderling, en niet van robots, behoren. En men zal vermoedelijk Marx
wel zó moeten verstaan, dat het proletariaat zijn historische rol in het dialectische
proces van de klassenstrijd alleen kan vervullen in zoverre het zich van dit proces
bewust, in zoverre het ‘klassebewust’ wordt. Ook al zegt Marx ergens, dat het er niet
toe doet wat deze of gene proletariër denkt, aangezien het kapitalisme ‘objectief’ en
‘noodzakelijk’ immers toch op het socialisme uitloopt, toch impliceert zijn theorie
aan de andere kant, dat het proletariaat het actieve, levende moment in dit
ontwikkelingsproces vormt. De mensen maken hun eigen geschiedenis, maar ze
maken ze niet geheel uit vrije wil. Elf jaar later preciseert Marx de in het Manifest
geformuleerde these in de beroemde passage van de Kritik der politischen Oekonomie.
Het schijnt steeds weer te moeten worden herhaald, dat het materialisme van Marx
en van het ‘historisch-materialisme’ geen ‘metaphysisch’ materialisme was in de zin
van Büchners Kraft und Stoff, maar eenvoudig empirisme of experimentalisme
betekent in tegenstelling tot het ‘idealisme’, de abstracte absolute geest van Hegel.
Het historisch-materialisme verlaagt dan ook niet gedachten of gedichten, zoals
men somtijds kan lezen, tot vulgaire economische processen, maar het verklaart de
inhoud en de verandering van geestelijke processen uit de toestand en veranderingen
van de sociaal-economische structuur. De accenten kunnen worden verlegd en zijn
dikwijls verlegd; het hangt ook van bepaalde historische phasen af of, wat enigszins
misleidend onder- en bovenbouw is genoemd, meer of minder wordt geaccentueerd.
Marx ontkent niet de invloed van ideologieën. Het karakter ervan is echter volgens
hem afhankelijk van en herleidbaar tot observeerbare sociaal-economische
verhoudingen. Essentieel is hun interdependentie en het feit dat met de verandering
van de maatschappelijke verhoudingen ook de voorstellingen, het bewustzijn der
mensen veranderen, en in dit verband zegt Marx, dat de gedachten der heersende
klassen in ieder tijdvak steeds de heersende gedachten zijn.
Het historisch-materialisme of zoals het beter zou kunnen heten, het empirisch
dialectisme, was voor Marx niet uitsluitend een sociologische methode, maar een
integrerend bestanddeel van zijn socialistisch systeem. De dialectiek is voor Marx
niet een denkwet, maar de enige vorm van ontwikkeling van de werkelijkheid: een
natuurwet. Daarom gaat het bij het socialisme ook niet om het doorvoeren van een
of ander uitgedacht
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systeem, maar om de zelfbewuste deelneming van een onder onze ogen zich
voltrekkend historisch ontwikkelingsproces van de maatschappij. Het socialisme is
gebaseerd op de analyse van dit ontwikelingsproces, waaruit blijkt, dat de
transformatie naar een socialistische maatschappij noodzakelijk moet plaatsvinden.
En het communisme is niets anders dan de leer van de voorwaarden voor deze
ontwikkeling. ‘Het proletariaat heeft geen idealen te verwerkelijken’, het socialisme
is, zegt Marx, niet een zaak van ethiek.
De technische ontwikkeling en de innerlijke tegenstrijdigheden van het
productieproces zouden leiden tot een situatie, waarbij het proletariaat in zijn strijd
tegen de bourgeoisie tot heersende klasse geworden de productiemiddelen in
staatseigendom verandert. In een tijd van een ‘epidemie der overproductie’ ziet de
maatschappij zich eensklaps teruggezet in een tijdelijke toestand van barbaarsheid;
een hongersnood; een algemene verdelgingsoorlog schijnen haar van alle
levensmiddelen beroofd te hebben; de industrie, de handel schijnen vernietigd; en
waarom? Omdat zij te veel beschaving, te veel levensmiddelen, te veel industrie, te
veel handel bezit. De productieve krachten welke tot haar beschikking staan dienen
niet meer tot bevordering van de burgerlijke eigendomsverhoudingen; zij zijn
integendeel voor die verhoudingen te ontzaglijk geworden, zij worden door hen
belemmerd en zodra zij deze belemmering overwinnen, brengen zij de gehele
burgerlijke maatschappij in wanorde, bedreigen zij het bestaan van de burgerlijke
eigendom...... Waardoor overwint de bourgeoisie de crisissen? Eenerzijds door de
gedwongen vernietiging van een massa van productiekrachten, aan de andere kant
door de verovering van nieuwe markten, of door de nog intensievere exploitatie van
oude markten ......door middelen die nog grotere crisissen te voorschijn roepen. De
bedekte burgeroorlog binnen de bestaande maatschappij bereikt tenslotte een punt
waar hij in een open revolutie uitbarst en door de gewelddadige omverwerping van
de bourgeoisie vestigt het proletariaat zijn heerschappij - aldus schetst het Manifest
dit proces.
Het is duidelijk dat men in het Manifest blanquistische, jacobijns-babouvistische
tendenzen kan aanwijzen, zeer in het bijzonder als men het blanquisme niet slechts
beschouwt als de theorie van een revolutionnaire minderheid, die de staatsmacht
verovert, maar als een theorie van de scheppende kracht van het revolutionnaire
politieke geweld en van het decreten-socialisme. Twee jaar na het verschijnen van
het Manifest zegt Marx, dat de klassedictatuur van het proletariaat een noodzakelijke
stap is voor het afschaffen van de klassentegenstellingen in het al-
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gemeen en een kwart eeuw later schrijft hij, dat de overgangsperiode van de
kapitalistische naar de socialistische maatschappij gekenmerkt is door de staat, die
niet anders kan zijn dan de ‘dictatuur van het proletariaat’. Wanneer later met de
opkomst van de Duitse sociaal-democratie ook de parlementaire weg als een methode
tot verovering van de politieke macht wordt aangeprezen dan is daarmede de opvatting
van Marx en Engels over de rol van de staat geenszins veranderd. Zij hebben het aan
geen twijfel overgelaten, dat zij de sociaal-democratische staat onverenigbaar hebben
beschouwd met hun leer en de identificatie daarvan met het socialisme hebben zij
met afschuw afgewezen en met hoon overladen. Zij waren van mening dat de
socialisering van de productiemiddelen de ‘laatste zelfstandige daad van de staat als
staat’ zou zijn, dat de staat, in drievoudig hegelse zin, door dit proces zou worden
aufgehoben*), dat hij zou ‘afsterven’ en de klassentegenstellingen zouden verdwijnen.
Deze opvatting van het Communistische Manifest hebben Marx en Engels nooit
gewijzigd. Het socialisme, de staatloze en klasseloze maatschappij zou het resultaat
zijn van een dialectisch en wetmatig proces. Met het dialectische empirisme meende
hij een historisch-dialectische wetmatigheid ontdekt te hebben en het verloop van
de maatschappelijke ontwikkeling van de geschiedenis te kunnen voorspellen. Maar
dit proces verliep niet met de immanente noodzakelijkheid, waarin Marx geloofde.
Zijn wetenschappelijk socialisme, waarmee hij het utopisme meende te hebben
overwonnen is een quasi-wetenschappelijke utopie; het empirisch-dialectische proces,
dat op de logische zelfopheffing van de staat zou uitlopen is de ontwikkeling van
een utopisch dialectisme; het afsterven van de staat niets anders dan een abstract
dialectische utopie. Gelijk de categorieën in Hegels logica schakelen zich de feiten
in het schijnbaar logische systeem van Marx aaneen om een orde te scheppen die
beantwoordt aan de rede, in dit geval het ideaal van het socialisme, niet als een
uitgedacht systeem of utopisch geloof maar als een wetenschappelijk begrip. Zoals
bij Hegel ondanks de objectieve schijn de finaliteit in de ontwikkeling der ideeën
een rol speelt, zo is de gang der geschiedenis bij Marx daarom alleen objectief
noodzakelijk, omdat deze noodzakelijkheid uitloopt op het ideaal, dat hij als socialist
voorstaat. Maar dit gehele historisch-dialectische proces is een imaginair-proces en
het socialistische ideaal van Marx, dat hetzelfde is als dat der ‘utopisten’ is...... een
ideaal.
Wie Marx als socialist wenst te beschouwen, heeft dan ook

*) opgeheven, op een hoger plan gebracht, bewaard.

Libertinage. Jaargang 1

54
geen andere keuze: hem in te lijven bij de door hem zo gesmade utopisten of hem
als socioloog en econoom bij te zetten in het negentiende-eeuwse pantheon der
wetenschap.
Het historische proces is in een andere en tegenovergestelde richting verlopen.
Overal en in het bijzonder waar een Marxistische arbeidersbeweging de politieke
gang van zaken heeft beinvloed, vindt een ontwikkeling plaats waarbij de staat niet
door de maatschappij, maar veeleer de maatschappij door de staat wordt opgeheven.
Sociologisch gezien kan men zeggen dat deze ontwikkeling samenhangt met factoren
die inhaerent zijn aan het systeem van Marx: daar de opheffing van de staat afhankelijk
gesteld wordt van de verovering van de staatsmacht, wordt in de loop van dit proces
- in theorie en practijk - de klasse gesubstitueerd door de politieke partij. Maar een
partij heeft geen ander doel dan de staat te veroveren, hem in stand te houden en in
het belang van zijn aanhangers te gebruiken. Dat een heersende klasse vrijwillig van
het toneel verdwijnt, is nog niet in de geschiedenis vertoond. En waar de zogenaamde
dictatuur van het proletariaat is tot stand gekomen is deze uit de aard der zaak
uitgelopen op een dictatuur van de partij, van de organisatie van de partij, van het
‘Centrale Comité van de partij’ en van de dictator. De politieke macht, zegt het
Manifest, is de macht van een klasse georganiseerd voor de onderdrukking van een
andere. Maar om een klasse te kunnen onderdrukken, vervolgt het Manifest, moeten
de omstandigheden verzekerd zijn waaronder zij althans haar onafhankelijk bestaan
kan rekken. Als er een heersende klasse is moet er toch ook een beheerste klasse
zijn. In het huidige Sowjet-Rusland kan dit niet de bourgeoisie zijn wier economische
en politieke macht reeds dertig jaar geleden immers volkomen werd vernietigd. Het
antwoord is duidelijk: de beheerste klasse is de millioenenmassa van boeren en
arbeiders, de heersende klasse wordt gevormd door de bureaucratenklasse, de
tienduizenden functionarissen van de Communistische Partij, die dank zij het
monopolie van de macht ook het monopolie van de productiemiddelen bezitten. Een
der vooraanstaande figuren van deze partij-oligarchie, een der leiders van de
bolsjewistische revolutie heeft dan ook de Marxistische staatsopvatting zeer verhelderd
toen hij schreef: Wij bolsjewisten zullen het staatskapitalisme weten te organiseren,
het staatskapitalisme is het kapitalisme dat nauw verbonden is met de staat, maar
de staat dat zijn de arbeiders, dat is het vooruitstrevendste deel van de arbeiders,
dat is de avantgarde, dat zijn wij.
Een zo goed kenner van Marx als Georges Sorel meende dat de politieke partij
niet in het klassenstrijdschema van Marx
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paste en hij concludeerde dat niet de Marxistische partij maar het syndicalisme de
legitieme erfgename was van de gedachte van Marx. Hij wilde ook de door Marx
ontwikkelde theorie van de revolutionnaire ineenstorting van het kapitalisme niet à
la lettre nemen en haar beschouwen als sociale mythe. Men mag echter niet vergeten,
dat Marx juist het fetichisme in het productieproces tot economische en sociale
realiteiten heeft willen terugbrengen, de ideologieën ontmaskeren en de dialectiek
van de mystiek bevrijden. Hoe belangrijk en hoe bruikbaar deze opvattingen van de
schrijver van La Décomposition du Marxisme ook zijn, ze zijn geen Marxisme maar
Sorelisme.
De leer van de objectieve noodzakelijkheid van het socialisme is de meest
fantastische drogreden der socialistische literatuur. De empirische dialectiek werd
door Marx tot een natuurwet gemaakt maar dit ‘wetmatige’ verloop van de
geschiedenis is niet in overeenstemming met de feiten; men kan nu wel zeggen: um
so schlimmer für die Tatsachen, maar zulk een idealistische Hegelaar was Marx nu
juist niet. De intelligente Marxiste Rosa Luxemburg begreep zeer wel, dat de centrale
gedachte van Marx de totaliteit van zijn systeem betrof, waarvan men geen schakel
kan missen. Het gehele wetenschappelijke kaartenhuis zou ineenstorten, ‘de vaste
grond van de objectieve historische noodzakelijkheid zou onder de voeten van het
wetenschappelijke socialisme worden weggegraven’, zegt zij, (sprekend over de
opvatting, dat de onbegrensde accumulatie van het kapitaal juist zou zijn) en men
zou terugvallen in de vaagheid van de voor-Marxistische systemen, die het socialisme
baseren op onrechtvaardigheid van de maatschappij en de revolutionnaire wil van
de arbeidersklasse. Een Duits ‘Fabian’, Bernstein, meende het systeem te kunnen
‘revisioneren’, door de teleologische utopie van de staatloze maatschappij, die aan
het dialectische systeem zijn socialistische zin geeft als onrealistisch en onbruikbaar
te amputeren; men kan wat er overblijft nog wel voor Marxisme uitgeven, maar het
is niet het Marxisme van Marx. Een socialisme zonder de staatloze en klassenloze
maatschappij als leer van Marx te propageren herinnert aan het optreden van
zeventiende-eeuwse Jezuïtenzendelingen, die het verhaal van de kruisiging weglieten
om de Chinezen beter te kunnen bekeren. Tegenwoordig schijnt men zelfs te menen,
dat het Communistisch Manifest voldoende eer wordt aangedaan met een
gemeentelijke gasfabriek plus ouderdomspensioen. Veertig jaar geleden heeft Arturo
Labriola de toekomst der Marxistische sociaal-democratie als volgt voorspeld: le
Parti socialiste n'est plus le représentant d'un mouvement qui se dresse contre les
institutions existantes, mais d'une évolution qui s'accomplit dès maintenant à l'inté-
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rieur de la société actuelle et par le moyen de l'État lui-même. Le Parti socialiste,
par la nécessité même des choses, devient un parti conservateur, qui préconise une
transformation dont l'agent n'est plus le prolétariat lui-même mais le nouvel
organisme économique qu'est l'Etat. Seules, la force électorale et les compétitions
personnelles, qui sur le terrain démocratique doivent prendre un masque politique,
altèrent la vérité des faits et donnent une physionomie subversive à un parti qui est
essentiellement conservateur. Le jour òu il se décidera à abondonner la formule
marxiste, son caractère conservateur ne fera plus de doute pour personne.
Hoewel het marxisme niet houdbaar is gebleken voor zover het zijn socialistische
en revolutionnaire theorieën betreft, is de economische ontwikkeling op zichzelf
beschouwd in grote lijnen verlopen zoals Marx die in het Manifest heeft voorspeld:
toenemende concentratie en centralisatie van het kapitaal, grotere monopolies,
toenemende economische macht; de klassieke formuleringen van de tegenstrijdigheden
van het kapitalisme behoeven niet te worden ‘gerevisionneerd’! Meer dan ooit remmen
de eigendomsverhoudingen en de monopolies de productiecapaciteit en deze
permanente onderproductie wordt afgewisseld door de ‘epidemie der overproductie.’
Het democratische socialisme heeft in zijn onmacht deze fatale cyclus niet gebroken.
Het kapitalisme schrijdt voort van crisis tot oorlog, van oorlog tot crisis en een eeuw
na de diagnose van het Manifest is het kapitalisme nog steeds de heksenmeester, die
de machten van de onderwereld door hem opgeroepen niet meer kan bedwingen, en
is het kapitalisme op weg naar zijn laatste en definitieve holocaust of op zijn best
naar het despotisme van een universele totalitaire wereldstaat. Meer en meer grijpt
de staat in in het economische leven, maar ook daar waar de staat niet meer uitsluitend
een instrument is in belang van de kapitalisten heeft hij niet opgehouden een
kapitalistische staat te zijn. Het door het Manifest voorspelde uitsterven van de
middenklasse is onjuist gebleken. De arbeidersklasse is verkleinburgerlijkt en terwijl
de kleine zelfstandige producent, die Marx op het oog had uitstierf, riepen de eisen
van de moderne industrie, distributie en bestuur een nieuwe middenklasse in 't leven,
die, in zoverre zij verproletariseerd werd of dit gevaar liep, een anti-proletarische
ideologie ontwikkelde, die de sociale basis werd van de moderne totalitaire fascistische
systemen. Meer dan in de richting van de catechismus van de Kommunistenbund
beweegt de maatschappij zich in de richting van de catéchisme des industriels van
de ‘utopist’ Saint-Simon en bevinden wij ons in de Saint-Simonistische phase van
het ‘regerings- of militaire systeem’ en er zijn
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weinig symptomen van de ‘administratieve en industriële phase’, waar het heersen
van mensen zal worden vervangen door het beheren van zaken.
Menno ter Braak heeft Marx de Augustinus van het ‘christendom zonder
hiernamaals’ genoemd en aangetoond hoe het christelijk geloof van het hiernamaals
bij Marx verschijnt als een hiernamaals in deze wereld, veraardst tot de vrijheid en
gelijkheid van de klassenloze maatschappij. Wanneer men de Ter Braakse
terminologie op het systeem van Marx zelf zou willen toepassen dan kan men zeggen
dat in het verloop van een eeuw, waarin het systeem tot Stichwort is geworden, zich
een disciplineringsproces heeft voltrokken in het teken van het hiernamaals van dit
‘christendom zonder hiernamaals’.
Nadat de christelijke godsdienst eeuwenlang de mens, zegt Ter Braak,
gedisciplineerd heeft in het teken van het leven na de dood en zijn gehele termenbezit
in dienst heeft gesteld van deze richtinggevende leuze, wordt deze richtinggevende
leuze opgegeven, gaat de metaphysische basis en de inhoud verloren, maar het
richtingsprincipe blijft zijn werking behouden. Zó heeft het Marxisme met zijn
catechismus in het verloop van een eeuw het proletariaat ‘gedisciplineerd’ in het
teken van het aardse hiernamaals, totdat ook hier langzamerhand zijn ‘metaphysische’
basis, zijn richtinggevende leuze, de socialistische inhoud van het geloof is opgegeven;
alleen de ‘aardse’ praktijk, die gevormd was terwille van het verwerven van de
geloofsbelofte is overgebleven, en werkt door...... Proletariaat, klassenstrijd, partij,
staat, socialisatie, dictatuur - het zijn termen die als zodanig met socialisme niets
hebben uit te staan, die alleen een quasi-socialistische zin hebben gekregen, omdat
het geloof daaraan de socialistische belofte der bevrijding van de kapitalistische
uitbuiting zou waar maken, het hiernamaals zou realiseren van een gemeenschap van
vrijheid en associatie, waarin ‘de vrije ontwikkeling van een ieder de voorwaarde is
tot een vrije ontwikkeling van allen’, - van de klassen- en staatloze maatschappij,
die is opgegeven!
Revisionisten en reformisten gebruiken nog wel de termen, maar het Stichwort is
een abstract schema, het geloof is gesubstitueerd door een alleen nog in naam
Marxistische terminologie, tot een disciplinaire formule. Vandaar ook dat in een
sceptische en ontredderde wereld waar waarlijk apocalyptische onheilen dreigen
degenen die pretenderen de ware heilsleer in bezit te hebben en op korte termijn de
hemel op aarde beloven, die zelfs beweren de Marxistische Civitas Dei te hebben
verwerkelijkt, op grote aantrekkingskracht kunnen bogen. Met de gelovigen en
crypto-gelovigen te argumenteren over de werkelijk-
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heid in het Duizendjarige Rijk is even nutteloos en hopeloos als de poging de
‘wetenschappelijkheid’ van de grondwaarheden in twijfel te trekken. De recalcitrante
feiten worden door scholastische commentaren en interpretaties met de ware leer in
overeenstemming gebracht met vervalsingsmethoden, die aan het grote christelijke
voorbeeld doen denken. Om de dialectische samenhang van een despotische
staatsdictatuur met de ware leer van de staatloze maatschappij aan te te tonen komt
men bijvoorbeeld tot een uitspraak van deze bizarre absurditeit: het afsterven van de
staat wordt niet door verzwakking van de staatsmacht tot stand gebracht, maar door
haar maximale versterking. (De formule is van Stalin). Geen nog zo kromme exegese
kan het Communistische Manifest in overeenstemming brengen met het zeer
onmarxistische verloop van de Russische Revolutie, die door de bolsjewistische
partij werd geusurpeerd. Volgens Lenin ziet de proletarische staat er zo uit, dat hij
onmiddellijk begint af te sterven en geheel niet anders dan afsterven kan. Op deze
leer, grotendeels de gereconstrueerde leer van Marx, hebben dertig jaar
Sowjet-dictatuur toch wel afdoende commentaar geleverd. Het middel van de dictatuur
leidt tot de dictatuur van de middelen, die haar eigen en geheel andere wetten heeft,
dan die der abstracte dialectiek.
Indien de theorie van een empirisch-dialectisch proces dat met noodzakelijkheid
zou leiden tot de opheffing van de uitbuiting en het verdwijnen van de staat een
theorie was zonder meer, een werkhypothese, die beschouwd kan worden als een
van Hegels meest curieuze eendeneieren, dan zou men de ontwikkeling van het
systeem kunnen lezen - en het láát zich zo lezen - als een fascinerend collegium
logicum van de klassenstrijd. Maar dit wetenschappelijk socialisme werd óók een
program van de arbeidersbeweging: onder Marxistische leuzen zijn grote massa's
georganiseerd voor de verovering van de politieke macht, maar de Marxistische vlag
dekt geen socialistische lading. De wetenschap van de catechismus werd tot de
Unfehlbarkeit van het Stichwort en een eeuw Communistisch Manifest werd ook een
eeuw politieke praktijk, die geleid heeft tot de catastrophe die zich onder onze ogen
heeft voltrokken en voltrekt. Niet minder heilloos is de invloed geweest op de
geschiedenis van de ideeën: daar de jaartelling met Marx begint, worden socialistische
denkers geclassificeerd als voorlopers en nalopers en de geschiedenis van het
socialisme - van de idee en de beweging - gezien door het scheve perspectief van de
ware leer. Welk gelovig lezer van de catechismus, die bijvoorbeeld uit het Manifest
vernomen heeft, dat Proudhon een bourgeois-socialist is - natuurlijk een onzinnige
bewering - behoeft na
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kennismaking met dit Stichwort nog Proudhon ter hand te nemen of een andere
‘utopist’. Maar was het wetenschappelijk chiliasme van Marx minder utopisch dan
het wachten op de millionnair door Fourier, wiens systeem, in welke groteske vormen
ook, meer psychologische ontdekkingen en realistische elementen voor een
constructief socialisme bevat dan het gehele oeuvre van Marx?
Voor het postulaat en de toekomstbelofte van het Communistisch Manifest: een
maatschappij van vrijheid en associatie kere men dan ook liever terug tot de utopisten
en tot de Utopie - een utopie zonder catechismus, zonder wetenschap, maar ook
zonder illusies.
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[S. Carmiggelt: gedichten]
In de trein
Een oorlogsherinnering
Bij Vught dacht ik: ‘Hier is broer Jan gestorven’
En 'k zag mijn vader, met zijn oud gezicht,
rood-opgezwollen toen het doodsbericht
zijn late leven toch nog had bedorven.
Voor moeder kwam een eind aan haar pakketten.
Zij streed, zolang Jan zat, met eigen wapen.
Stond aan 't fornuis haar moed bijeen te rapen.
Zond zeven broden - zeven tegenzetten.
En ook het reizen was achter de rug.
Zij gingen met de trein. Daar ligt het kamp.
Daar zit hij in, daar woont die ramp.
Dan zuchtten ze en gingen maar weer t'rug.
Ziet gij de boer de vredesakker ploegen?
Mijn moeder heeft Jan's foto op de kast gezet.
Mijn vader geeft in 't graf 'n antwoord aan die vroegen:
‘En d' oude man - hoe draagt hij het?’

Mijn zoontje
Mijn zoontje wil de sneeuw bewaren
en vlinders op zijn petje dragen.
Aan mij komt hij gewillig vragen,
hoe hij zijn dartel schip moet varen.
Vertrouwen glinstert in zijn oog
en maakt mij wel eens moedeloos.
Ik knijp zijn handje en ben boos
omdat ik hem zo vaak bedroog.
Ik weet dat eens het uur zal komen,
dat hij mijn ganse onmacht kent
en hoogstens glimlacht om de vent
die heldje speelde in zijn dromen.
Als dan mijn dag ten einde spoedt
en reeds verschemert naar de nacht,
is hij een man, die leeft en lacht.
Want alles gaat, zoals het moet.
S. Carmiggelt

[R. van Lier: gedichten]
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Lente in Evanston
De morgen was als haar naam, zilvren en puur,
Maar ik sliep laat, na dronkenschap, ver na het uur
Van het banket van zon en lauwe lucht,
En in de middag was er enkel het gerucht
Van dat festijn op zachte meisjeslippen,
Zoodat het scheen alsof mij ging ontglippen
Iets kostelijks, dat mij in overvloed was aangeboden.
Zij sprak verwijt, omdat ik mij vergeefs liet nooden,
En zei: een dag voor dichters toebereid, zoo vol van licht,
Heb je verzaakt, betaal aan mij de schuld met een gedicht.
En ofschoon een roode vogel mij had gewekt,
Vond ik het dagmaal tot op het witte laken afgedekt,
De laatste zonnespijzen werden weggedragen van de disch
Van deze lentedag, en het werd zooals het is,
Wanneer de gasten mijmeren of dat het is geweest
Wat zij verwachten, na de laatste ronde van een feest.
Hun dorst bleef ongelescht en zij bezinnen
Zich of het niet beter is een nieuw feest te beginnen.
Over het gras en de onbestemde wegen
Valt traag een scherm van dichte voorjaarsregen
Alles scheen doelloos en zonder avontuur
Van morgen en tot stilstand kwam het uur.
Wandelend langs Lake Michigan heb ik verstaan,
Dat zonder poëzie de wereld zal vergaan,
Dat het leven stilstaat zonder de magie.
Die het woord vertaalt in louter poëzie.
Als alle wegen naar de einder zijn gesloten,
Kan enkel de muziek de grenzen openstooten
En honger wekken naar een nieuwe spijs,
Naar zoete zonde in ons omheinde paradijs,
Naar alles wat wij nooit geheel verkrijgen,
Maar door ons beeft als wind door voorjaarstwijgen.
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Een dichter, die zijn roeping had verzaakt,
Heeft toen voor haar opnieuw een vers gemaakt.
Er is een kleine kans, dat het tijdwiel wentelen gaat,
Voor wie de zin van zijn muziek verstaat.

Twee visschers
Twee mannen gingen uit visschen,
Een blanke en een neger-Amerikaan.
Zij wierpen hun snoer tusschen de lissen
En gingen schouder aan schouder staan.
De visschen wilden niet bijten,
Zooals dat met visschen gaat.
Men kan ze dat niet verwijten,
Al is het ook eigen baat.
Zij stonden zoo vele uren,
En met een eind'loos geduld,
Twee toegenegen geburen,
Hebben hun wake vervuld.
Over ras werd er niet gesproken
En er werd niet over gedacht.
De stilte bleef onverbroken,
Zij stonden samen op wacht
Voor de gesloten deuren,
Waarachter de toekomst ligt,
Die misschien reeds begon te gebeuren
In de glimlach op hun gezicht.
Er is een meertje in het Noorden,
Waukegan ligt er vlak bij,
Zij stonden daar aan de boorden,
Broederlijk zij aan zij.
Jim en Joe in twee kleuren,
Waarin het spectrum der menschheid breekt,
Twee visschers voor Jericho's deuren,
Dat hoog nog zijn torens opsteekt.
R. van Lier
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J. de Kadt Kroniek
Opstand der belastingbetalers?
Van de verkiezingen merkt de gewone Nederlander vooral iets doordat véél papier
in z'n brievenbus wordt gegooid en veel papier op muren, borden, palen of achter de
ruiten wordt geplakt. Zeker er zijn nog andere tekenen van on-Nederlandse activiteit
te bespeuren. Er zijn vergaderingen die in 't algemeen bezocht worden door een klein
gedeelte van de mensen die het al van tevoren eens zijn met wat er op die
vergaderingen verteld zal worden, en door een nog kleiner gedeelte van de mensen
die het er nooit mee eens zullen worden. Er zijn openluchtbijeenkomsten die wat
meer publiek trekken maar die toch ook maar een fractie van de bevolking bereiken.
Fietstochten en propaganda-auto's snellen voorbij en laten niet veel indrukken achter.
Dan is er de radio - maar wie kan telkens weer een kwartier vinden om naar al die
lieden te luisteren die meestal niet kunnen spreken en die altijd gemeenplaatsen met
vulgariteiten en demagogie plaveren. De pers van de anderen: wie heeft tijd en lust
er kennis van te nemen - is de eigen pers al niet teleurstellend genoeg? Al die
manifesten, papieren, kranten, folders, die in de bus worden gestopt? Er bestaat nu
eenmaal een vooroordeel tegen alle gratis drukwerken, en dat vooroordeel is het
sterkst in de verkiezingstijd. Misschien zou in gewone tijden een goed geschreven
en goed verzorgd politiek drukwerk werkelijk nog wel eens gelezen worden door
die groepen die bereid zijn van de ene politieke partij naar de andere over te gaan en
die door een fel partijganger deswegen verachtelijk als ‘kleurloze middenstof’ worden
aangeduid. In verkiezingstijden is deze groep bij voorbaat afkerig van alle lectuur,
omdat lectuur en reclame dan te veel samenvallen. Neen, de platen en de borden zijn
nog de enige dingen die het in die maanden ‘doen’, om de doodeenvoudige reden
dat men werkelijk geen kans heeft om ze niet te zien.
Ze waren ditmaal slechter en minder aantrekkelijk dan ooit te voren. Er was een
KVP-plaat - maar waarom zou ik spreken over platen die artistiek even vervelend
waren als politiek oneerlijk? Of over die plaat waaraan alleen het bijschrift ontbrak
‘Er is maar één Lijst 1’ om volkomen in de sigarenstijl te zijn?
Er waren die platen van de Partij van de Arbeid, waaraan er een in de
vlag-en-vaandel-wereld van de AJC thuis hoorde, de ander aan de reclame van een
reisbureau deed denken en de derde niet helemaal slecht was.
De platen van de Anti's waren precies zo slecht als men het recht had te verwachten
van een partij die de beeldende kunsten verafschuwt. Maar een ervan had de verdienste
tegelijkertijd komisch en symbolisch te zijn. Men twijfelde even: is dit de aanbeveling
voor een Parijs cafétje, of alleen maar voor een firma die in jalouzieën en
zonneschermen doet? Maar waarom zonneschermen, terwijl de horretjes toch veel
populairder zijn in die bevolkingsgroep?
De kunstcritici hebben de plaat van de C.P.N. geroemd. Ze was pakkend als de
affiche voor een film. Die film echter kón geen andere titel hebben dan: ‘De valse
speler’.
Ronduit abominabel waren de platen van de firma's Tilanus en Welter die aan
behangselpapier uit de negentiende eeuw deden denken, of aan post-
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zegels vervaardigd met de opdracht: hoe meer krullen hoe beter.
En dan was er ook nog ‘het portret’, dat men overal voor de huizen der
‘intelligentsia’ zag. ‘Met het hoofd in de wolken’, was het vers dat me telkens te
binnenschoot. Maar hoe ging het ook weer worden? ‘Met de voet in de kolken’. En
dan ‘ta ta golfgeklots’. En dan verder nog iets ‘...rots’. Ja op iets rots moest het
ongetwijfeld uitlopen.
Zo platen, zo verkiezingen.
Ze zijn nu voorbij. En wat is er gebeurd?
Kijkt men alleen naar de zetelverdeling, dan bleven 32 KVP-ers waar in 1946, 32
KVP-ers zaten. De P.v.d.A. die er 29 had, komt met 27 terug. Voor de A.R. blijft de
stand 13-13. De Communisten vallen van 10 op 8. De Christelijk-Historischen stijgen
van 8 op 9 en de VVD springt van 6 naar 8. Nog altijd spoken, gelijk in 1946, 2
Staatkundig Gereformeerden rond. En als een nieuwe blom is de heer Welter, helemaal
alleen in z'n eentje in de 2e Kamer geplant.
Twee zetels verloren door een der regeringspartijen, de P.v.d.A., en twee zetels
verloren door de partij die èn de regeringspartijen èn de andere ‘burgerlijke’ partijen
aan de galg zou willen brengen als ze daartoe bij machte was.
De winst is aan de ‘burgerlijke’ oppositie. De VVD wint 2 zetels en de CHU wint
er één. Terwijl de extremisten van rechts, in de persoon van de heer Welter er
eveneens één winnen.
Zoals men weet is de verkiezing van 1948 nodig geworden door de
grondwetsherziening, en deze stelde de Indonesische kwestie aan de orde.
Maar de tegenstanders der grondwetsherziening, de felste tegenstanders van de
Indonesië-politiek der regering, hebben ternauwernood een voet aan de grond
gekregen. De zich noemende Onafhankelijk Nationale Groepering, die de zegen had
van generaal Winkelman, en van alle andere generaals, admiraals en verdere
scherpslijpers, voor zover ze niet Katholiek of Anti-Revolutionnair waren, deze partij
van de lieden die nu al jaren lang beweren dat het Nederlandse volk de
volksvertegenwoordiging naar huis zou sturen als het maar de kans had zich uit te
spreken, en die al jaren door propaganda maakten door pamfletten, platen, dagbladen,
weekbladen etc., deze partij van Rijkseenheid en Nationaal Herstel, slaagde er niet
in zelfs maar één afgevaardigde gekozen te krijgen.
In drie colonnes opmarcherend: de heidenen in de formatie Feuilletau-Winkelman,
de Katholieken met Welter als staatsman en generaal Bajetto als krijgsman, de
Protestanten in de grote anti-revolutionnaire partij men de martiale figuur van
Gerbrandy als aanvoerder, moesten ze na afloop constateren dat ‘de gestelde doelen
bereikt waren’, wat de militaire uitdrukking is voor ‘'t is een sof’.
Zeker, Welter won een zetel, maar niet alleen vanwege Indonesië, doch ook omdat
hij zich tot de aanvoerder had geproclameerd van alle Katholieken die de
samenwerking met de P.v.d.A. willen verbreken, die de sociale wetgeving willen
afbreken en die de kosten van het regeringsbeleid van de bezitters naar de kleine
luiden willen verschuiven. Een allerpoverst resultaat, dat ongetwijfeld ook veroorzaakt
werd door de Katholieke clerus die de eenheid van de KVP wenst te handhaven op
een progressieve grondslag en zich even zeer verzet tegen een groepering van
Katholieke Socialisten als tegen een van Katholieke reactionnairen.
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gegeven en zij hebben van alle grote partijen het meest en het hardst tegen de
Indonesië-politiek en tegen alle progressieve politiek geageerd. Zij hebben geen zetel
gewonnen.
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De extremisten van rechts hebben ternauwernood geprofiteerd van de algemene
zwenking naar rechts die bij deze verkiezingen toch wel duidelijk is geweest.
De winnaars, maar dan in het totaal van enkele zetels, zijn de rechtse
midden-partijen, de Christelijk-Historischen en de VVD. Deze partijen hebben in de
Indonesische kwestie een nogal halfslachtige houding ingenomen. Hun sympathie
gaat ongetwijfeld uit naar de scherpslijpers, maar ze hebben verstand genoeg om te
beseffen dat de scherpslijperij, als ze consequent wordt doorgezet, moet leiden tot
een conflict van Nederland, niet alleen met het Indonesische volk, maar ook met de
belangrijkste vreemde mogendheden, in de eerste plaats met Amerika. Dat conflict
kan alleen tot de economische catastrofe en het politieke isolement leiden. En de
heren zijn nog juist verstandig genoeg om dat niet aan te durven.
Vandaar dan ook dat ze in eerste instantie vóór de grondwetsherziening hebben
gestemd. Dat ze in tweede instantie, d.i. in de nieuwe Kamer toch zullen
tegenstemmen, dat is een dreigement dat ze, nogal onduidelijk, hebben doen horen.
Ze zullen zeker voorstemmen, zo moet men hun dreigementen en hun leuzen van
‘brede basis’, ‘nationale regering’ en ‘het roer moet om’. in gewoon Nederlands
vertalen, als ze in de nieuwe regering worden opgenomen, om daar als rem op de
Indonesië-politiek, doch vooral op de progressieve economische en sociale politiek
te kunnen fungeren.
Over die kant van de zaak kom ik nog te spreken. Maar men kan in geen geval
zeggen dat de kiezers die vierkant tegen de Indonesië-politiek van de regering
Beel-Drees waren en die de mogelijkheid hadden om bij Gerbrandy, Welter en
Feuilletau dit te doen blijken, enige reden hadden om naar Tilanus of Oud te lopen.
Het succes van deze heren betekent dan ook maar ten dele een verzet tegen de
Indonesië-politiek der regering. En dat verzet komt dan nog in de vorm van een
remmen ener eventueel te grote progressiviteit op dit gebied tot uiting, niet in de
vorm van een rebellie zoals Feuilletau, Welter en Gerbrandy dat verlangen.
Men kan dus zeggen dat de Indonesië-politiek van Beel-Drees bij deze verkiezingen
niet door het Nederlandse volk veroordeeld is. Het extremisme van links dat zich
tegen die politiek verzette, leed een duidelijke nederlaag. Het extremisme van rechts
bleek geen noemenswaardige vat op het Nederlandse volk te hebben.
Niettemin, er is een groei van die gematigd rechtse partijen zoals de VVD en de
CHU. Deze groei is het gevolg van het verzet tegen de sociale politiek der regering
Beel-Drees. Het is niet alleen de ‘opstand der belastingbetalers’ zoals het Kamerlid
Suurhoff dit op de avond der verkiezingen formuleerde, niet alleen dus het verzet
tegen de kosten der sociale politiek die door de belastingbetalers gedragen moeten
worden, en die, onder het systeem Lieftinck, vooral door de hogere inkomens, door
dividend en winst en vermogensaanwas moeten worden opgebracht. De groep van
de vermogenden en hogere inkomens is te klein om enige politieke verschuiving te
veroorzaken, en bovendien was die groep ook slechts voor een uiterst klein gedeelte
te vinden bij de kiezers die in 1946 op de P.v.d.A. stemden.
Veel meer dan tegen de belastingen en de verdeling der lasten, ging het verzet
tegen de belemmeringen die de kleine ondernemer, de zakendoende middenstander,
de winkelier, de tussenpersoon, de uitoefenaar der ‘vrije beroepen’, de leidinggevende
personen in fabrieken en op kantoren, nog voortdurend ondervinden. De
schaarste-economie met haar bepalingen, paperassen, kantoren en ambtenaren, heeft
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algemeen heilzaam gewerkt. Maar schaarste-economie is voor het gevoel van de
oude en de nieuwe middenstand hetzelfde als geleide economie. En de P.v.d.A. wordt
in het algemeen aangezien als de partij van de geleide economie. De P.v.d.A. is er
niet in geslaagd het verschil tussen schaarste-economie en geleide economie duidelijk
te maken, op eenvoudige, concrete en plastische wijze aan de tussengroepen te
demonstreren. Nog minder is ze er in geslaagd de winkelier en al die anderen te
vertellen wat zij nu precies in een systeem van geleide economie kunnen doen en
kunnen verdienen. Men heeft het gevoel, in al die ‘tussen-groepen’, dat men in de
toekomst voortdurend geringeloord zal worden en dat men gedoemd is te verarmen
en te verdwijnen. Bij de Katholieken bestaat dat gevoel niet, want de Katholieke
ministers van Economische Zaken en de katholieke Kamerleden hebben zich
voortdurend voor meer ‘vrije economie’ uitgesproken. Doch de P.v.d.A.-aanhangers
van 1946, vonden dat een rem nodig was tegen de politiek der gebondenheid, en dus
liepen ze over naar de VVD als ze ‘vrijzinnig’ waren, naar de C.H.U. als ze
‘christelijk’ waren, en ze keerden terug naar de KVP als ze katholiek waren.
Intussen geeft de formule van ‘de opstand der belastingbetalers’, evenzeer als de
formule ‘opstand tegen de geleide economie’, slechts voor een gedeelte weer wat bij
de stembus is geschied.
De Partij van de Arbeid is ongetwijfeld het meest beschadigd uit de
verkiezingsstrijd gekomen. Als men zegt dat ze twee zetels heeft verloren dan geeft
men slechts het eindresultaat van een winst- en verliesrekening die als volgt luidt:
De CPN verliest 2 zetels die aan de P.v.d.A. ten goede komen. En de P.v.d.A. zelf
verliest 4 zetels van de rechtervleugel van haar kiezerscorps. Die zetels gaan naar
de VVD (winst 2), naar de CHU (winst 1) en naar de KVP (winst 1, maar verlies aan
Welter ook 1, zodat de KVP gelijk blijft).
Is dat verlies van 4 zetels dan niet die gang naar rechts, die opstand der
belastingbetalers, waarover boven gesproken werd?
Geen sprake van, want een belangrijk deel van dit verlies werd reeds in 1946
geleden, direct na de Kamerverkiezingen, toen de ‘belasting-toestand’ precies dezelfde
was als bij de Kamerverkiezingen. Immers 17 Mei '46 werd gestemd voor de 2e
Kamer, en toen kreeg de P.v.d.A. 28,3% der stemmen, en 12 dagen later werd gestemd
voor de Provinciale Staten, waarna de. P.v.d.A. er nog maar 25,8% had, een verlies
van 2,5% van het totaal aantal stemmen, van bijna 10% van het stemmenaantal van
de P.v.d.A., zonder opstand der belastingbetalers. Van die toen verloren stemmen
gingen 0,8× naar de CPN, die toen 11.4% der kiezers achter zich had, maar 1,7%
naar rechts en wel naar de KVP die bij de Tweede Kamer 30,8% had en bij de Prov.
Staten 31,4% en die dus 0,6% terugwon van de P.v.d.A., en naar de CHU die steeg
van 7,8% op 9,7%, dus met 1,9%. Die winst van de CHU kwam ook van Anti-Rev.
kant waar 0,3% verloren ging, maar in grote trekken waren de 2,5% van de P.v.d.A.
naar Katholiek en Christelijk-Historisch (0,6+1,9=2,5% teruggevloeid.
Met die Provinciale Staten van 1946 kunnen wij de verkiezingen van 1948 het
best vergelijken. De P.v.d.A., die toen 25,8% had, heeft er nu 25,61 en dat is dus een
teruggang van minder dan 0,2%. Zo op het eerste gezicht een volkomen behouden
positie voor een regeringspartij die twee jaar lang de critiek heeft moeten doorstaan
die een regeringspartij nu eenmaal altijd te beurt valt. Gingen de Katholieken ook
niet achteruit van 31,4 toen tot 31,04 nu, dus met 0,36%?
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een nieuwe teruggang van 3.85%, waarvan het grootste deel ten goede is gekomen
aan de VVD, die van de Prov. Staten in 1946 tot nu, steeg van 6,4 tot 7.94 dus met
1,54% en de Middenstandspartij die 0,83% kreeg, samen 2,37%.
De hoofdzaak is echter, dat er reeds bij de Prov. Staten-verkiezingen van 1946
een teruggang van de P.v.d.A.-kiezers naar Katholiek en C.H., zonder dat de
belastingfactor toen een rol speelde. Het waren de kiezers die bij de
2e-Kamerverkiezingen van 1946 gemeend hadden dat er een ‘doorbraak’ zou zijn,
dat men in Nederland één grote vooruitstrevende partij zou krijgen waarin naast oude
socialisten ook Christelijken en Katholieken in groten getale aanwezig zouden zijn.
Zodra het bleek, dat de doorbraak mislukt was, keerden ze terug naar hun vroegere
behuizingen. Ze zijn daar gebleven, thans gevolgd door een belangrijk deel der
vroegere Vrijzinnig Democraten die zich nu naar de partij van Oud begaven.
De mislukking van de doorbraak bij de Kamerverkiezingen van 1946, had al direct
een uitwerking bij de Provinciale Staten 12 dagen later, en ze heeft zich nu voortgezet
naar de partij van Oud.
Niet de Indonesische kwestie is de voornaamste factor in deze verkiezingen
geweest, ze komt op de 3e plaats. Op de tweede plaats komt de opstand der
belastingbetalers. Bovenaan komt de mislukking van de doorbraak.
De P.v.d.A. heeft van de doorbraak en van de sociale politiek van Drees - Lieftinck
haar voornaamste propagandapunten gemaakt. Ze heeft er geen succes mee gehad.
Wèl succes had de strijd tegen het Stalinistisch gevaar. De nederlaag der communisten
is groter dan men gewoonlijk aanneemt. Van 533.000 stemmen bij de Prov. Staten
in 1946 (11,4%) is men teruggelopen tot 382.000 stemmen (7,74%) in 1948, men
heeft dus 150.000 stemmen; verloren en 3,66% van de 11,4, dat is dichter in de buurt
van 1/3 dan van 1/4 van de aanhang. De CPN, die op de 4e plaats stond, is nu door
haar nederlaag tot beneden de C.H. en VVD gezakt.
De aanhang van de CPN is niet teruggevallen in politieke onverschilligheid, ze is,
voor het overgrote deel naar de P.v.d.A. gegaan, waardoor deze partij, die naar rechts
verloor, een ‘linkser’ kiezerscorps heeft gekregen. Maar dat betekent niet dat de
P.v.d.A. nu in een onvruchtbaar radicalisme zou moeten vervallen. Ze moet in de
richting blijven voortgaan van een rustige welvaartspolitiek, waardoor ze deze kiezers
trok.
Deze kiezers hebben genoeg gekregen van een partij die vóór alles ‘vijfde colonne’
is van een imperialistische mogendheid, die een einde maakte aan wat er in
Tsjechoslowakije nog aan vrijheid bestond, en die in Joegoslavië bewees dat het niet
voldoende is om communistische politiek te voeren, doch dat gehoorzaamheid aan
Rusland de eerste plicht is. De wereldbedreiging die Rusland is, de volkomen
negatieve houding ten aanzien van het Marshall-plan, waarvan de arbeiders voelen
dat het onontbeerlijk is (afgezien van de vraag of het voldoende is), dat heeft velen
van de CP gestoten. De methoden van die partij, haar gangsterisme, haar terreur,
daar waar ze sterk is (in vele Amsterdamse buurten en in sommige kleinere plaatsen),
haar lastercampagnes hebben zeker het nodige bijgedragen tot het verminderen van
haar aanhang. En dan: de toestand in Nederland is sedert 1946 toch in alle opzichten
beter geworden voor de arbeiders en de kleine luiden. De communisten bestrijden
dit, maar de mensen voelen het aan den lijve. De toestand is nog lang niet bevredigend,
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maar de gang in opwaartse richting is onweerlegbaar. En de P.v.d.A. is de grootste
stuwkracht naar een welvaartspolitiek.
Dit wil niet zeggen, dat de CPN gebroken of vernietigd is. Ze heeft nog
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altijd een sterke aanhang in Amsterdam, de Zaanstreek, in delen van Groningen en
Twente, en ze is in tal van andere gebieden niet te verwaarlozen. Maar de suggestie
die uitging van haar onafgebroken groei is gebroken. Hoe men haar verder behandelen
moet, is duidelijk. Een welvaarts-politiek is even noodlottig voor haar, als zout voor
een slak: ze lost er in op. Maar ze is geen slak, integendeel, ze is een roofdier. En
voor zover ze zich als een roofdier gedraagt, moet ze buiten staat gesteld worden
rooftochten te ondernemen. De kern van de CP bestaat uit politieke gangsters en die
kern moet voortdurend bewaakt en waar nodig onschadelijk gemaakt worden.
Welvaartspolitiek en een ijzeren vuist, niet één van de twee alleen, maar beide
tegelijk, dat is het recept.
Het recept werkt alleen als we Rusland buiten de deur kunnen houden. En dat
kunnen, wij alléén niet. Ook niet wij en de andere Europese landen. Zonder Amerika
is dat onmogelijk. Zowel het economische Amerika van het Marshall-plan als het
militaire Amerika van de atoombom hebben we nodig. En daarom is die ‘flinkheid’
die tegen Amerika gericht is, en die we in de verkiezingspropaganda zo veel gehoord
hebben, volkomen misplaatst.
Doch deze dingen kunnen we thans slechts terloops bespreken.
De vraag waarop we antwoord moet geven is: Wat moet in Nederland na deze
verkiezingen gebeuren.
De regering-Beel moet blijven. Méér is niet mogelijk. Met minder kunnen we niet
volstaan.
De mening dat er na deze verkiezingen een nationale regering moet komen met
CHU en VVD er in, is niet gefundeerd. De basis van de regering-Beel is na de
verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1946 niet noemenswaardig aangetast.
Ongelofelijk weinig zelfs voor een regering, die twee jaar gewerkt heeft en dus aan
heel veel critiek bloot stond. Haar basis in de arbeidersklasse is sterker geworden.
In de middengroepen is ze wat verzwakt. Dat wil dus zeggen, dat in de komende
jaren gepoogd moet worden het vertrouwen der arbeiders te behouden, zo mogelijk
te vergroten, maar ook het vertrouwen der middengroepen te herwinnen.
Dat kan niet met behulp van de remmende en negatieve partijen als de VVD en
de CHU zijn. Het kan alleen door een positieve politiek die door P.v.d.A. en K.V.P.
moet worden gevoerd en waarbij de P.v.d.A. als stuwende kracht absolut onmisbaar
is. Daarom mag ook de positie van de P.v.d.A. in de regering niet verzwakt worden.
En de P.v.d.A. zelf moet begrijpen dat het toelaten van een dergelijke verzwa.kking
haar wel de pas gewonnen arbeiders zou doen verliezen, doch geen middengroepen
zou doen winnen.
Hoe kan ze die middengroepen herwinnen? We wezen reeds op de grote betekenis
van de psychologische factor die haar in 1946 reeds een belangrijk deel van de
middengroepen en de doorbraak-winst ontnam. Er is niet alleen een welvaartspolitiek
nodig die ook de middengroepen tevreden stelt. Ze moet ook aantrekkelijker worden
voor die groepen door haar wijse van optreden, door het wereldbeeld dat ze die
groepen kan voorhouden. Als partij die de verdediging van het Westen in het centrum
van haar actie zet, kan ze de middengroepen uit de suffe sfeer van de CHU en uit de
zure sfeer van de VVD halen.
Dit is slechts een aanwijzing. Nodig is een program. En een geestesgesteldheid.
Doch dat is een onderwerp op zichzelf.
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Barricade
Het ideologisch defaitisme
In het April-nummer van Criterium antwoordt Vestdijk op mijn bestrijding van zijn
critiek op Koestlers The Yogi and the Commissar. Als feitelijke correctie op mijn
stuk neem ik allereerst nota van zijn mededeling, dat hij geenszins ‘geporteerd’ is
voor ‘de wereldrevolutie’. Ik had dit natuurlijk kunnen begrijpen, want het past
precies in het portret van de alles-verklarende intellectueel, die zich wel wacht om
ergens vóór of tegen te zijn. Laat ik er onmiddellijk aan toevoegen, dat ik evenmin
voor ‘de’ wereldrevolutie ben, zoals hij denkt, maar wel voor een aantal ingrijpende
verbeteringen, waarbij ik een eventuele revolutionnaire verwezenlijking niet bij
voorbaat zou willen uitsluiten. Daarvoor ontbreekt het mij nu eenmaal aan eerbied
voor de ‘legaliteit’, waarin een oprechte anti-revolutionnair immers wel een goddelijk
voorschrift moet zien. Dat men soms een zekere vrijheidsbeperking tijdens een
revolutie op de koop toe moet nemen, lijkt mij daarvan de onontkoombare
consequentie. Ik wil van Vestdijk wel aannemen, dat ik mijn standpunt met deze
concessie aanzienlijk verzwak. Maar men neemt een standpunt in, niet omdat het
bijzonder sterk lijkt, maar omdat men de consequenties van alternatieve standpunten
niet accepteren kan.
Mijn bezwaren tegen Vestdijks critiek waren tweeërlei: ik vond zijn redenering
bekrompen, toen hij het Russische probleem ‘met een ander oog’ wilde bekijken,
omdat hij zijn persoonlijke bevrijding mede aan deze grote vrijheidsrovers toeschreef.
(Dat zijn formulering wat de geschiedenis der vrijheid in de wereld raakt niet zou
inhouden, dat hij Rusland een plaats geeft in die geschiedenis, ontgaat mij volkomen).
Tevens nam ik aanstoot aan de ruimheid, de quasi-objectiviteit van de intellectueel,
die het bestrijden van het kwaad wil vervangen door het begrijpen. Dit houdt overigens
niet in, als ik het wel heb, dat hij het kwaad wil verdedigen, maar alleen, dat hij
protesteert, als het met onjuiste argumenten wordt aangevallen. Hierin zijn wij het
natuurlijk geheel eens. Maar het vreemde is, dat Vestdijks gedachtengang hem tevens
doet zeggen: Men kan zijn vijanden ook bestrijden zonder ze te veroordelen en dat
begrijp ik helemaal niet. Waarom zijn zij onze vijanden, als wij ze niet veroordelen?
Waarom zouden wij iets bestrijden, dat wij niet als ‘kwaad’ zien? Hij zegt: Mijn
bezwaren betroffen een methode van schijnbaar objectieve vaststellingen in dienst
van een politieke tendenz, waarbij de stem der morele verontwaardiging resonneren
moet in een klankbodem van feiten en statistieken... Het is mij niet duidelijk, waarin
een morele verontwaardiging dan wèl zou moeten resonneren. In gissingen en
veronderstellingen? Vestdijk veroordeelt een politieke strijd, presiceert hij nog, die
zich bedient van de middelen van de moraliserende historiograaf. Het lijkt mij, dat
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hij daarmee iedere respectabele politieke strijd veroordeelt. Het socialisme (het
‘wetenschappelijke’ en het andere) gebruikt natuurlijk de middelen van de
moraliserende historiograaf. En nog
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algemener: iedereen, die een misstand bloot legt en verandering bepleit, iedereen,
die critiseert en polemiseert, laat de stem der morele verontwaardiging resonneren
in een klankbodem van feiten en statistieken. De strijd tegen de Spaanse inquisitie,
de strijd tegen de slavernij, de strijd tegen de kinderarbeid en andere sociale
misstanden van de vorige eeuw, alle worden hiermee veroordeeld. Niets blijft er over
van Multatuli's strijd voor ‘de Javaan’, van Zola's strijd voor Dreyfus en van alle
andere stemmen van morele verontwaardiging, die voortgaan te resonneren in een
klankbodem van feiten. Om van Vestdijks kritiek op Koestler en deze polemiek met
mij nog maar te zwijgen. Dit standpunt is misschien bijster sterk, maar het is bepaald
niet houdbaar.
Ik geloof ook niet, dat Vestdijk eronder uit kan, doordat hij aan zijn klankbodem
van feiten en statistieken toevoegt: waarvan heden ten dage geen mens de draagwijdte
beoordelen kan. In de eerste plaats omdat hij de juistheid van Koestlers feiten niet
in twijfel trekt (alleen de draagwijdte, zegt hij, kan niet beoordeeld worden). Hij
heeft de juistheid der feiten ook uitdrukkelijk aangenomen (er is geen reden waarom
de feiten niet juist zouden zijn, schreef hij in eerste instantie, bij een schrijver op wie
zozeer het oog der wereld gevestigd is, en die naar zijn zeggen uit de officiële bronnen
putte). Als wij dus beiden aannemen, dat de feiten juist zijn (hoewel natuurlijk
onvolledig en eenzijdig uitgezocht: er zijn ook andere feiten), dan zou ik, in de tweede
plaats, willen vragen, waarom wij de draagwijdte van deze feiten niet zouden kunnen
beoordelen.
Koestler wijst erop, dat het erfrecht, bij de revolutie in 1918 afgeschaft, weer is
ingevoerd en ook in de grondwet van 1936 (die zoals bekend ‘op de groei’ gemaakt
is) opgenomen. Het kapitalistische stelsel van levensverzekeringen, in 1919 afgeschaft,
is weer ingesteld. Het is niet moeilijk de draagwijdte van deze feiten te beoordelen.
Het onderwijs, dat sinds de revolutie gratis was (iedereen kreeg gelijke kansen),
werd in 1940 zo kostbaar, dat in dat jaar 600.000 kinderen van ouders, die het
schoolgeld niet konden betalen, de school moesten verlaten. Het hoger onderwijs,
leren de statistieken, is een privilege geworden voor kinderen van ambtenaren (de
bureaucratie, de technocratie en de nieuwe intelligentsia). Het percentage
arbeiderskinderen op de universiteiten daalde van 50,3% (in 1933) tot 45% in 1935
en tot 33,9% in 1938. Er zijn nu speciale scholen van de kinderen van de hoge
ambtenaren, er zijn kadetten-scholen met speciale toelatingsfaciliteiten voor
officierszonen. Aan de weinige beurzen, die de armen kunnen krijgen, zijn veel
zwaardere voorwaarden verbonden dan in de kapitalistische landen gebruik is. De
coëducatie is boven 12 jaar afgeschaft. De draagwijdte van deze feiten is niet moeilijk
te beoordelen. Het beginsel van gelijke kansen voor iedereen is afgeschaft.
‘Progressieve’ denkbeelden voor het onderwijs zijn in Sowjet-Rusland in de ban
gedaan. De scholen zijn georganiseerd volgens een kaste-systeem, zoals men
bijvoorbeeld op 't ogenblik in Engeland bezig is te doorbreken.
Andere feiten, ‘waarvan geen mens de draagwijdte kan beoordelen’. Een van
Lenins beginselen was dat van het maximum-inkomen. Geen enkele ambtenaar tot
de president toe, mag een hoger salaris genieten dan een geschoold arbeider. Sinds
Stalins rede van Juni 1931 (let wel: twee jaar vóór Hitler, die Vestdijk voor de
Russische ‘tijdelijke’ maatregelen aansprakelijk stelt) geldt het principe van gelijke
salariëring als een misdaad tegen de staat, als een kleinburgerlijke afwijking. Deze
nieuwe politiek is nooit voorgesteld als een overgangsmaatregel, maar juist als een
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triomf van de socialistische ethiek. In Sowjet-Rusland bedraagt de soldij van een
subaltern officier honderd maal zoveel als de soldij van een gemeen soldaat (in
Engeland vier maal, in Amerika drie maal). Dit zijn enkele van de feiten,
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aan wier juistheid Vestdijk niet twijfelt. De draagwijdte? Dat het socialistisch
gelijkheidsbeginsel van Lenin is afgeschaft.
De jeugdcriminaliteit wordt in de Sowjet-Unie bestreden door de
toepasselijk-verklaring van de gewone strafwet op kinderen boven de 12 jaar (inclusief
doodstraf). De draagwijdte is misschien te gissen, als men bedenkt, dat dit zonder
parallel is in de rest van de wereld. Gezinsleden van deserteurs, die van de desertie
niet op de hoogte zijn (die er wèl van weten worden veel zwaarder gestraft) worden
voor vijf jaar gedeporteerd, naar de meer afgelegen streken van Siberië. Een
oorlogsmaatregel? Een besluit van 8 Juni 1934.
Wat is de draagwijdte van het opnieuw strafbaar stellen van abortus provocatus
en homosexualiteit? Wat is de draagwijdte van de echtscheidingswetten van 1944,
die de echtscheiding behalve voor de partij-elite practisch onmogelijk maken? Wat
betekent het, dat het reizen naar het buitenland voor Sowjet-burgers verboden is?
Zijn dat ‘marxistische’ maatregelen?
Men zou zo door kunnen gaan. Koestler noemt een lange reeks van ‘feiten’ (en
hij is de eerste en enige niet), waarvan de draagwijdte niet zo moeilijk is raden is.
Er is één feit, één getal, waarvan Koestler zegt, dat hij het niet uit officiële gegevens
put, maar uit een combinatie van ooggetuige-verhalen en een vergelijking van
bevolkingsstatistieken afleidt. Er zouden 18.000.000 (achttien millioen)
Sowjet-burgers in antarctische arbeidskampen zitten, waaruit niemand ooit terugkeert.
Laat ons aannemen, dat dit getal schandelijk overdreven is. Maar als het er maar acht
millioen zijn of achthonderdduizend, wat is dan de draagwijdte van het feit, dat dit
systeem alleen op deze manier kan bestaan?
Vestdijk zegt, dat het helemaal niet zijn bedoeling is om Rusland te
verontschuldigen. Maar z.i. hadden de Sowjet-machthebbers niet anders gekund. Het
is altijd plausibel om te beweren, dat de historie niet anders had kunnen verlopen
dan zij deed. Daarmee is alles tegelijkertijd verontschuldigd. Men krijgt gemakkelijk
een vrijbrief om voortaan superieur te mogen glimlachen en geen partij meer te
hoeven kiezen. Er is een horde van belanghebbenden, zogenaamd objectieven, die
hun vingers niet willen branden, die begerig uitzien naar dat document. En er zijn
de geïsoleerde enkelingen, die zo gaarne en zo ademloos de boosheid gadeslaan,
achter glas, die hun neus plat drukken in gedetacheerde aandacht, maar die alleen
voorzover zij kinderen in de boosheid zijn, het gevoel kunnen hebben, dat zij er niet
bij betrokken zijn, omdat in deze wereld idealen altijd ‘verraden’ worden en kunnen
doen alsof hun neus bloedt (wat in deze omstandigheden niet onwaarschijnlijk is).
Dat is het ideologisch defaitisme, dat tussen de beide oorlogen zijn triomfen vierde
en tijdens de jongste oorlog tot allerlei curieuze en pittoreske verschijnselen heeft
geleid. Wij weten er veel van. Men kan er uitermate interessante verklaringen voor
bedenken. Men kan er langdurig en erudiet over speculeren. Men kan er een
roman-cyclus over schrijven. Maar voor vandaag en morgen kan men het niet
hartgrondig genoeg verwensen.
H.A. GOMPERTS
(De rest van deze rubriek moest tot het volgend nummer blijven liggen.)
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Besprekingen
Te veel aandacht voor het probleem.
Lionel Trilling, ‘The Middle of the Journey’, The Viking Press, New York,
1947. Verschijnt dit najaar ook bij Secker & Warburg, Londen.
Voordat hij zijn eerste roman publiceerde, verwierf Lionel Trilling zich in kleinere
kring in Amerika reeds een grote reputatie als criticus en essayist. Een figuur die wij
de laatste decenniën in de Calvinistische landen wel meer zijn tegengekomen - Du
Perron en Ter Braak bij ons, V.S. Pritchett in Engeland en Edmund Wilson in Amerika
behaalden hun eerste successen eveneens op critisch-essayistisch terrein. Economische
omstandigheden-waar zijn vandaag de schrijvers-met-geld, zoals gisteren Gide,
Larbaud, Proust, Mann? en waar de rijke oude dames, waar Yeats en Joyce en Rilke
nog zo'n profijt van hadden? - en de steeds grotere eruditie die voor het schrijven
van romans wordt vereist, als men in die romans tenminste niet bepaalde, op dit
moment aan de orde zijnde vraagstukken uit de weg wil gaan, maken dat men
tegenwoordig blijkbaar eerst zijn Lundis schrijft en daarna pas zijn Volupté.
Wie Lionel Trilling maar enigszins in bladen als The Nation en Partisan Review
gevolgd heeft, heeft hem niet alleen kunnen leren kennen als een criticus die in zijn
land voor een Edmund Wilson niet onder doet - hij is van dezelfde belezenheid, en
bovendien nog wat persoonlijker - maar heeft ook motieven en opmerkingen kunnen
aantreffen, die later in zijn roman zijn verwerkt of toegepast. Het schrijven van
critieken is voor een Trilling blijkbaar in aanzienlijke mate verkenningswerk in het
oerwoud van eigen, nog grotendeels onbekende instincten en verlangens.
In zijn opmerkelijke inleiding tot de Partisan Reader*) klaagt hij over de
tegenstelling tussen de politieke progressiviteit van wat hij our educated class noemt,
en de onverschilligheid daarvoor in het creatieve werk van erkende literaire meesters
als Proust, Joyce, Gide, Thomas Mann, Kafka en Eliot. De progressiviteit heeft het
in de literatuur niet verder gebracht dan The Grapes of Wrath of A bell for Adano,
die op hun best de bekoring hebben van een literature of piety, maar waarin men
neither imagination nor mind aantreft. And this is to say that there is no connection
between the political ideas of our educated class and the deep places of the
imagination.

*) ‘THE PARTISAN READER’, The Dial Press, New York, 1946. Een Anthologie van tussen
1934 en 1944 verschenen bijdragen uit de ‘Partisan Review’, die behalve een inleiding en
een critiek over ‘For whom the bell tolls’, ook een voortreffelijke novelle, ‘Of this time, of
that place’, van Lionel Trilling bevat.
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Als deze opmerkingen hout snijden - en in hoofdzaak lijkt mij dat zeker het geval te
zijn - dan heeft Trilling hiermee één van de ernstigste tekortkomingen van onze
tegenwoordige cultuur aangewezen. In ieder geval worden die opmerkingen met zo
veel ernst, met zo veel zin voor de betekenis er van, gemaakt, dat het ons niet verbaast
dat hij in zijn eigen roman, en voor zichzelf, een poging doet deze fatale scheiding
op te heffen - voor zover men natuurlijk macht kan hebben over zijn ‘deep places of
the imagination’. The Middle of the Journey is een dramatische verbeelding van het
predicament waarin, vooral sinds de koersveranderingen in de Sovjet-Unie, de
progressiviteit zich bevindt. Men kan zich voor een romandebuut een minder
ambitieuze onderneming voorstellen!
Het bewustzijn van deze scheiding deed hem reeds enkele jaren voor het schrijven
van zijn Partisan Reader-inleiding een open oog hebben voor de tekortkomingen van
For Whom the Bell Tolls. The clue to the failure is the essential inner dullness of his
(Hemingway's. H.v.G.L.) hero. Robert Jordan does not have within himself what
alone could have made tragedy out of this remarkable melodrama - he does not in
himself embody the tensions which were in the historical events he lived through.
Bovendien verwijt hij Hemingway an inadequacy of intellectual vitality. Ook deze
opmerkingen worden met een te persoonlijk accent gemaakt, dan dat zij Trilling voor
zijn eigen roman geen verplichtingen zouden opleggen, verplichtingen die hij zich
inderdaad onder het schrijven van The Middle of the Journey duidelijk bewust moet
zijn geweest.
De kwaliteiten van het boek worden hierna duidelijker. De episode uit het leven
van John Laskell, die met grote soberheid, met een bewonderenswaardige concentratie
op de hoofdzaken verteld wordt, is de gedramatiseerde geschiedenis van de
‘onafhankelijke’ progressiviteit in de jaren van de Spaanse burgeroorlog en de
Moskouse processen. Schrijver's politieke sympathieën en ‘de diepten van zijn
verbeelding’ maken inderdaad contact in enige uitstekende psychologische vondsten,
die een gedegen kennis van Freud verraden. Laskell's niet getrouwd zijn met Elizabeth
Fuess; zijn roodvonk (en het is misschien niet zonder betekenis dat ‘scarlet fever’ in
het Engels ook een excessieve, amoureuze belangstelling aanduidt voor al wat soldaat
is); zijn liefde voor de roos; zijn voorkeur voor de moederlijke, maar a-sexuele zuster
Paine boven de knappe, verleidelijke zuster Debry; zijn angst op het station, die was
als something rushing at him, or in him, like a brown wind - al deze trekjes
weerspiegelen zowel Laskell's innerlijke strijd, op een onbewust plan, als de
gebeurtenissen in de jaren tussen '30 en '40, zoals die op de progressiviteit
geregistreerd werden.
Het is echter bovenal de polemische kant, Laskell's strijd op het intellectuele plan,
die wordt uitgevochten in lange gesprekken met de renegaat (ex-C.P.) Gifford Maxim
als vertegenwoordiger van het absolutistisch moralisme, en met Arthur en Nancy
Croom als vertegenwoordigers van het sociaal gerichte, optimistische rationalisme,
die voor mij het hoogtepunt van het boek uitmaakt. Zeker, in deze gesprekken vindt
men betrekkelijk weinig humor en zelden ‘esprit’, maar zij zijn intelligent, solide en
volledig, zonder zwaarwichtig te worden en zonder hun spanning te verliezen of hun
climax te ontgaan. In het prachtige gesprek aan het slot komt de non-conformistische
progressiviteit er niet zonder kleerscheuren af, wat van een wijs en sceptisch man
als Trilling moeilijk anders te verwachten viel. Laskell's ‘gelijk’ wordt hier feitelijk
teruggebracht op een kwestie van smaak, want wat anders is zijn geloof in de open
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will, in een leven in het tijdelijke, en in de wereld als full of open secrets als dat een
radicaal opgeven van elk geloof in, en leven op de toekomst (overigens heel aardig
gekenschetst als typisch bourgeois!) met zich meebrengt? Maar als Gifford Maxim
overtuigd blijft dat de wereld
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zich op dit moment met te veel schuld heeft belast om een houding als die van Laskell
een kans te geven - It's too late for that - the Renaissance is dead - heeft men het
benauwende gevoel dat hier een zware voltreffer door Laskell's verdediging heen
slaat. ‘Objectief’ eindigt The Middle of the Journey in een gelijk spel, maar de lezer
ontkomt niet aan het uitroepen van zijn overwinnaar, een overwinnaar die meer door
persoonlijke voorkeur dan door de rede wordt aangewezen. Als zodanig behoort het
zeker tot de romans die verontrusten, die ‘besluiten’ met een ‘open einde’, geen
conclusie. Morton Dauwen Zabel heeft dan ook in The Nation Trilling vergeleken
met E.M. Forster - aan wie hij een studie wijdde - en met André Gide - met wie hij
overigens qua temperament weinig gemeen heeft - voor wie de roman immers ook
een cross-roads of problems was? Eerder dan aan Howards End, A Passage to India
of Les Faux-Monnayeurs heeft Trilling's roman mij echter aan Italo Svevo's La
Coscienza di Zeno (The Confessions of Zeno) herinnerd.
Zoals in The Middle of the Journey het non-conformisme, zo vormt in Zeno de
psycho-analyse de inzet; zoals daar, ook hier een ‘objectief’ gelijkspel, maar ook
hier moet de lezer tenslotte kiezen vóór Zeno of vóór dr S., vóór de scepsis of vóór
de psycho-analyse als therapie, tenslotte ook een leer die geloof in de toekomst
schenkt en vereist. Tussen Svevo's en Trilling's uitgangspunten ligt echter een
fundamenteel verschil, waaraan het feit kan worden toegeschreven, dat de Italiaan
een meesterwerk schreef en de Amerikaan net niet.
Waar Svevo, ondanks zijn belangstelling voor de psycho-analyse, genoeg romancier
blijft om in de allereerste plaats geïnteresseerd te zijn in, en plezier te hebben aan,
het vertellen van een verhaal over mensen, daar is Trilling, zo veel meer intellectueel
en filosoof, en met een respectabele academische vorming, bovenal geobsedeerd
door het probleem, en vergeet dat problemen in een roman betrekkelijke luxe zijn,
geen fundament of bouwstenen. Zijn tekort aan belangstelling voor mensen blijkt
o.m. hieraan: hij heeft sterk de neiging zijn figuren als vertegenwoordigers van
bepaalde levensbeschouwingen of klassen te zien en zo ontstaat een moderne visie
van het oude ‘type’, dat niet zoals hier een levensbeschouwing, maar een deugd of
ondeugd moest personifiëren. Voor een roman is deze amputering van de mens echter
veel funester dan het dat voor het klassieke drama was. Erg bekwaam zijn die
amputeringen door Trilling bovendien niet uitgevoerd: men herkent zichzelf tenminste
nergens in zijn figuren, ook niet in John Laskell - die toch de meest geslaagde is en
ook het minst een type. Voor zover Laskell ons interesseert, interesseert ons zijn
probleem, veel meer dan zijn persoon. Wat een verschil met Zeno Cosini, die wij voor zover wij hem zelf niet zijn - voortdurend naast ons voelen en met wie wij
meeleven, ook als zijn probleem op zichzelf ons koud laat! Laskell maakt een
intelligente en sympathieke indruk, maar Trilling's praeoccupatie met de problematiek
van deze tijd, schuift zich telkens tussen Laskell en ons. Het is alsof Laskell
gechaperonneerd wordt - inderdaad kan men Trilling hetzelfde verwijt maken, dat
Gide Henry James deed: dat hij te veel boven zijn figuren gaat staan, hen te weinig
vrijheid laat - zodat wij hem nooit intiem genoeg leren kennen om hem een vriend
te noemen, alweer in tegenstelling tot Zeno Cosini van wie wij, als van een vriend,
het gevoel hebben àlles te weten, tot zijn onweerstaanbare malicieusheden toe.
Nog minder ‘uit de verf’ komen de bijfiguren, van wie zuster Paine nog het meest
van vlees en bloed is en Nancy Croom wel het minst. Met Nancy Croom heeft Trilling
blijkbaar het portret van de moderne, vooruitstrevende, jonge Amerikaanse

Libertinage. Jaargang 1

middle-class woman willen geven, een portret dat duidelijk sympathiek bedoeld is,
maar dat ons alleen maar een soort Ontwikkelde
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Schooljuffrouw laat zien. De eerste kennismaking met haar doet al het ergste vrezen.
Zij ontvangt de nog niet volledig van zijn ziekte herstelde, en door haar knecht
verraderlijk in de steek gelaten Laskell met de volgende uitroepen: - Really Arthur,
Duck just can't be trusted. Imagine letting John wait there at the station, in that
broiling sun! And he's been so ill. John, you look so pale. And they cut your hair all
off. Nancy is in een staat van moederlijke zorgzaamheid, maar wie, die wel eens
Angelsaksischen heeft ontmoet, hoort niet in dat kort na elkaar herhaalde so, en in
heel die liefheid van al die open deuren intrappende zinnetjes een lichte, maar
onmiskenbare toon van gekunsteldheid? Wie krijgt niet onmiddellijk de indruk van
een nogal conventioneel en pretentieus wezen? Het is nog wel zo dat wij, uit
sympathie voor de auteur, die indruk best weer van ons af willen zetten, maar later
worden die bange vermoedens alleen maan bevestigd. Typerend is ook haar gebruik
een enkele maal - zonder ironie - van uitdrukkingen als: in a world like this - het
soort uitdrukkingen waaraan men de ‘moderne’ vrouw herkent, die van haar
moderniteit een caricatuur maakt. (Ook Emily Caldwell trouwens heeft iets
caricaturaals). Aan Nancy en Emily demonstreert zich het sterkst Trilling's neiging
om zijn figuren binnen het ‘schema’ van zijn verhaal te houden, ze daarin een duidelijk
omlijnde ‘rol’ te laten spelen. Hij slaagt er daarbij niet in ze voldoende te
individualiseren, waardoor wij die ‘rollen’ nog zouden kunnen vergeten. Aan dit
gebrek ligt het ook dat The Middle of the Journey zich niet laat lezen, los van onze
belangstelling voor het probleem dat het behandelt, zoals wij ons daarentegen wèl
in Zeno kunnen verliezen, ook wanneer wij niet speciaal in de psycho-analyse
geïnteresseerd zijn - zo levend en zo boeiend zijn Zeno Cosini, Guido en de familie
Malfenti.
The Middle of the Journey geeft veel te bewonderen: een prachtige strengheid van
bouw; een beheersing en soberheid van stijl die in de jongste Amerikaanse litteratuur
kan wedijveren met die van Edmund Wilson's Memoirs of Hecate County; en een
belangwekkend probleem dat gesteld wordt op een wijze, die zowel van intelligentie
en goede smaak als van volwassenheid getuigt. Maar het brengt ons géén
kennismaking met helden of vrienden, en is het dat niet in de eerste plaats waar wij
op uit zijn wanneer wij een roman lezen?
H. VAN GALEN LAST

C. Day Lewis, The Poetic image, Jonathan Cape, Londen 1947.
De dichterlijke functie en de critische analyse verdragen elkaar doorgaans slecht en
de cultivering van de een kan zelfs fnuikend voor de ander zijn. Misschien heeft deze
constatering tot voorwaarde de typisch continentale culturele traditie van Europa,
waar een bepaald ideaal voor de ontwikkeling der persoonlijkheid ook de aard der
intelligentie - en daarmee de kloof tussen de analyserende en de scheppende bezigheid
- heeft bepaald. Zo zou ik dan ook - veronderstellenderwijs - het Engelse volkskarakter
en het Angelsaksische ‘Bildungsideal’, waar meer dan elders de nadruk op de
complete en harmonische persoonlijkheid wordt gelegd, in verband willen brengen
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met het opmerkelijke feit dat Engelse dichters, behalve dat zij een dichtkunst van
hoog niveau voortbrengen, ook zo intelligent over poëzie schrijven. Aan de, naar de
schizofrenie neigende, gevolgen van het Europese specialistendom lijdt dan ook
waarschijnlijk de Engelsman nog het minst.
De dichter Day Lewis, met Auden en Spender tot de ‘big three’ behorend der New
Signatures-groep die in de dertiger jaren op het Engelse literaire leven haar stempel
drukte, bewijst met zijn bovengenoemde studie van het poëtische beeld - een
verzameling te Cambridge gehouden lezingen - hoe
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stimulerend een dergelijke ‘inside’-analyse is. De overschakeling van de dichterlijke
naar de critisch-analyserende bezigheid kost hem blijkbaar niet meer dan de nuchtere
opmerking dat de dichter als criticus stapt uit de ‘cosy world where his poetic word
was law’ en het resultaat van zijn onderzoek zou misschien enkele van onze
versfabrikanten, wier poëtische wereld binnen de slaapkamerdeuren blijft, duidelijk
kunnen maken dat zij daarbuiten nog allerminst in de kou staan. En - alweer misschien
- zou dan ook beter begrepen worden waarom reeds de oude Aristoteles kon zeggen
dat de poëzie niet alleen de meest intense maar ook de meest filosofische der kunsten
was.
Een onderzoek naar het poëtische beeld kan op twee manieren worden aangevat.
Bij wijze van een meer extensieve exploratie kan men het gebruik van het beeld bij
diverse dichters, in verschillende perioden en zelfs in onderscheidene culturen nagaan.
Daarnaast is een bestudering van het geïsoleerde verschijnsel ‘poëtisch beeld’ mogelijk
- natuurlijk niet als een in de lucht hangend fenomeen en ook dan van de concrete
toepassing afgekeken - waarbij de vraag naar de functie van het beeld in het centrum
komt te staan en de aesthetische aspecten meer achter de psychologische terugwijken.
Ruwweg gesteld, de eerste methode gaat uit van de vraag: Hoe gebruiken wij het
beeld? - de tweede daarentegen van de vraag: Hoe gebruikt het beeld ons?
Day Lewis houdt zich uitsluitend aan de eerste methode en ik heb in zijn
beschouwing niet kunnen ontdekken dat hier ook maar van een bewuste keus sprake
is geweest. Het Engelse culturele klimaat levert hiervoor gemakkelijk een verklaring
en ik kom er dan ook nog nader op terug. Niettemin toont zijn analyse-in-de-breedte
de kwaliteiten van een ruime blik en een cultuurhistorische scholing die op zichzelf
tot waardevolle conclusies leiden.
Het gebruik van het poëtische beeld in zijn moderne vorm grenst Day Lewis ter
karakterisering naar twee zijden af. Allereerst merkt hij op dat niet vóór de Romantiek
de gedachte algemeen aanvaard wordt dat het beeld de kern van het gedicht is. Ook
de Renaissance dichters kenden metaforen en vergelijkingen - ze waren er zelfs sterk
in - maar het ging bij hen daarbij meer om het illustreren van ideeën, het aankleden
van reeds in abstracto gekende concepties.
Daarentegen hebben de romantici de aard van het beeld ontdekt - of her-ontdekt
- en het beeld gebruikt ter onthulling van de zin der eigen beleving, ‘a mode of
exploring reality’, zegt Day Lewis. De tegenstelling geeft hij kernachtig weer door
de uitspraak dat het beeld tegenwoordig wordt beschouwd ‘as the matrix rather than
the clothing of poetic thought’. Bij de classici is dan ook de ‘actieradius’ van het
beeld veel minder groot dan bij de modernen, een constatering van een kwantitatief
onderscheid die vrij gemakkelijk te maken is, maar waarbij Day Lewis blijft staan
zonder de vraag naar het waarom ook maar te stellen.
Nog op een andere wijze onderscheidt hij het moderne beeldgebruik, nl. van dat
der mythische poëzie. De oude mythen waren beeld en poëzie, voortgebracht door
een collectief bewustzijn. Ze zijn nu dood en in plaats daarvan heerst het poëtische
beeld, de mythe van het individu, die zich niettemin weer naar het collectieve
bewustzijn wendt ‘for its sanction’. Ook hier weer een nuttig uitgangspunt om tot
de meer wezenlijke vragen te komen betreffende de - laat ik het noemen, interne beeldwerking, vragen die zo weinig gesteld worden dat het op zichzelf alweer een
opmerkelijk probleem is waarom het vorsende brein zich zoveel intenser heeft
beziggehouden met fysiologische functies en denkcategorieën.
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Day Lewis komt hier ook niet verder dan een vluchtig contact met Jung's
archetypenleer (via Maud Bodkin's ‘Archetypal Patterns in Poetry’) die hij terecht
hoogst speculatief noemt, hoewel hij de weinig zeggende en
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naar de psychologische theorie riekende uitspraak bevestigt dat een gedicht zowel
voor de dichter als voor de lezer een regeneratief proces kan zijn. Voor mij wordt
dit hele gebied eerst interessant door de observatie der beeldwerking, bij voorkeur
buiten de gangbare theoretische constructies van psychologen e.d. om en aangezien
Day Lewis dit nalaat, is zijn laatste en niet direct schokkende conclusie over het
beeld als zodanig dat het ‘a general truth’ uitdrukt.
Zijn met deze tekortkomingen de grenzen van zijn onderzoek aangegeven ontkend
kan niet worden dat hij daarbinnen een zeer prikkelende en voor het waarderen van
poëzie uiterst nuttige studie heeft geleverd. Aan de hand van een reeks voorbeelden
uit de Engelse poëzie behandelt hij verschillende aspecten van het poëtische beeld,
vergelijkt het beeldgebruik van de ene dichter met dat van de andere en onderzoekt
het patroon van opeenvolgende beelden in één gedicht. De moderne poëzie met haar
oorspronkelijk en gedurfd beeldgebruik staat hierbij in het middelpunt.
Gemist heb ik bij dit laatste ook weer een afdoende karakteristiek van wat het
moderne in de poëzie eigenlijk is. Day Lewis wijst er op dat de moderne dichters
uitermate gepraeoccupeerd zijn door het beeld, omdat alleen door de gecomprimeerde
hevigheid van uitdrukking de hoogte kan worden bereikt van de situatie die daartoe
uitlokt. Het beeld spiegelt zo de actualiteit en bemachtigt haar daardoor.
Opmerkingen als dat nieuwe beelden alleen gebruikt kunnen wanneer ze in de
normale ervaring aanvaardbaar zijn, of dat het gevaar van aan de techniek ontleende
beelden is dat ze zo snel verouderen en zelfs de, ietwat op een loze tautologie lijkende,
conclusie dat de moderne dichter de dichter is die sterk genoeg is om met het heden
te worstelen en het een oorspronkelijke vorm te geven, liggen in éénzelfde vlak en
bewijzen de empirische instelling van de schrijver. Datgene waar het dichterlijke
oog op gericht is, de uiterlijke ervaring, staat in zijn beschouwing steeds in het
middelpunt. Wat ‘achter’ dat oog ligt, de autonome realiteit van de beeldfunctie,
wordt verwaarloosd.
Vandaar ook zijn, m.i. onjuiste, uitspraak over de plaats van het beeld in de
tegenwoordige tijd. Aan de armoede in de algemene verbeelding wijt hij o.a. de
obscuriteit der moderne poëzie. Men acht het beeld geen methode meer om de realiteit
te onderzoeken, er zijn niet meer de algemeen aanvaarde onderwerpen als basis voor
poëzie, zoals vroeger de bijbelse stof, legenden e.d., terwijl de stroom van het
dagelijkse nieuws het vermogen tot verbeelding heeft gedood. De tegenwoordige
dichter schrijft nog slechts voor de ‘upper ten’ der geciviliseerden.
Deze, nogal gangbare, redenering miskent de plaats die het beeld in zijn ruimste
zin juist in de tegenwoordige voorstellingswereld bezig is te krijgen. Zie naar de
beeldstatistiek, naar de verkeersborden op straat die via een beeld iets meedelen,
naar het filmbeeld dat een eigen wijze van expressie is geworden, naar de niet anders
dan door beelden en tekens voorstelbare microwereld der natuurwetenschap enz.
enz. Het beeld verovert zich juist een nieuwe plaats in een verrationaliseerd
bewustzijn. Dat het poëtische beeld hier nog zozeer de aansluiting mist, ligt zowel
aan de vlakheid der algemene ervaring als aan het tekort aan verbeeldingskracht der
dichters, die juist de ervaring tot hanteerbare en herkenbare vormen moeten doen
uitkristaliseren.
Niet het vervreemd raken van beelden verklaart de afzijdigheid der moderne poëzie
maar het onvermogen der dichters om beelden opnieuw te laden uit eigen
ervaringsinhoud. Om dit weer te bereiken, zal de dichter eerder de ogen moeten
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sluiten dan wijd openhouden voor de z.g. realiteit, die een traditioneel geïnterpreteerde
- en tegenwoordig dus onpoëtisch geïnterpreteerde! - realiteit is.
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Het te veel blijven hangen aan die uiterlijke realiteit maakt dat ook de verbeelding
te zeer als een chaotisch geheel wordt gezien, dat hoogstens stimulerend is, maar een
ordenend element niet kan ontberen. Natuurlijk is de ‘poetic reason’, waar ook Day
Lewis op wijst - de redelijke verantwoording van beeldgebruik en beeldsamenhang
- onmisbaar, maar ook de interne beeldwerking vertegenwoordigt een eigen orde,
waar elke redelijke toetsing op afstuit. De kracht der mythische beelden is een
buitenredelijke suggestie en ook de moderne psychiater ontdekt weer hoe systematisch
- en onverklaarbaar - onbewuste conflicten in beelden condenseren.
Dit te miskennen leidt bij Day Lewis ook tot het afwijzen van pure beelden als
poëzie. Deze noemt hij met Herbert Raed ‘too cold and transparant for our animal
senses’, omdat het emotionele er in ontbreekt. Al wijst hij een uitgesproken
moraliseren af, die emotionaliteit wil hij toch in een ‘prose-meaning’ uitgedrukt zien.
Alleen door het beeld wel niet als een afspiegeling, maar dan toch direct afhankelijk
van een waarneembare realiteit te zien, kan m.i. een dergelijk misverstand ontstaan.
Die emotionaliteit hoeft allerminst een plus naast het beeld te zijn en een in dit
verband door Day Lewis genoemd voorbeeld bewijst het eigenlijk uitdrukkelijk. Als
Gascoyne ergens de zon ‘a bag of nails’ noemt, acht Day Lewis dit onpoëtisch, al is
het beeld ‘turned up from the unconscious with perfectly good credentials’. Ik meen
dat een dergelijk beeld de emotie zozeer in zich heeft opgezogen dat iedere toevoeging
overbodig is. Zonder de pijnlijke inwerking van zonnestralen te kennen, komt men
niet op een dergelijk beeld. Een dichterlijk beeld kan evenzeer een sentiment
representeren als droombeelden verscholen sentimenten kunnen uitdrukken zonder
enige nadere betekenis op zichzelf te hebben.
Ik meen dat mijn bezwaren tegen Day Lewis' overigens bijzonder
aanbevelenswaardige studies zijn terug te brengen tot zijn algemene instelling, die
een typisch Angelsaksische trek vertoont, n.l. het empiristische, op het concrete
afgestelde, denken. Binnen die concrete sfeer en betrokken op dichters en hun
producten zijn zijn conclusies verrassend en scherp. Waar echter het
onderscheidingsvermogen de meer abstracte aangelegenheden moet hanteren, worden
we getracteerd op beminnelijke dooddoeners, even onaanvaardbaar als naspeurbaar
in hun afkomst. Een vleugje vlak hedonisme is te herkennen in de uitspraak dat alles
wat een gedicht oproept ‘pleasure’ is. Hume en Shaftesbury komen over onze schouder
gluren bij het toedienen van de volgende scheut traditionele moraalfilosofie: ‘the
fellow-feeling with men and with nature, adapted to the poet's need, gives him his
images’. Het daarbij passende preekje aan het slot: ‘May you have the power and
the luck to give your own generation images of virtue - natural, consoling, heartening’
nemen we dan maar op de koop toe, betreurend dat een intelligent schrijver van
onbetwistbaar goede smaak na zoveel elastische sprongen toch telkens weer op het
krukje der gemeenplaatsen moet uitrusten.
J.H.W. VEENSTRA.

Richard Hillary: Falling through space, Reynal & Hitchcock, New York
1948 (Amerikaanse editie van The last ennemy).
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Er zijn weinig dingen die het geschrijf van intelligente, aardige, geloof-loze mensen
zo bederven kunnen als onverteerde brokken Christendom. Een gevolg van die slechte
vertering is de veel verbreide neiging, om aan het lijden een bovenwerkelijke waarde
toe te kennen en er een nut aan toe te schrijven, omdat de opvatting van het lijden
als een zinloze absurditeit, waarbij men
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zich heeft neer te leggen, voor de meeste mensen blijkbaar ondraaglijk is. Men zou
aan het gedrag bij tegenspoed de menselijke maat kunnen bepalen, en wie zanikt of
aan geestelijke herbewapening begint, blijft beneden die maat, evenals Hillary; want
al heeft men nog zo veel geleden - en slechts wie het heeft doorstaan kan beoordelen
wat het betekent om de huid van gezicht en handen door brandwonden te verliezen
- dit lijden kan nooit een excuus zijn om te vervallen in primitief
Christen-socialistische gemeenschapsbelevenissen, tenslotte leidend tot vage
formuleringen, die tot niets verplichten, dan het schrijven van dit boek. Afgezien
van het onzinnige V.C.S.B.-achtige slot is dit een aardig boekje, maar beslist niet
méér, wat men ook niet kan verwachten van de autobiografie van een gewone,
vrolijke, charmante, niet domme, sportieve Oxford-student, die zijn ondanks tot held
en zelfs tot martelaar wordt. Het enthousiasme van Koestler in zijn essay ‘In Memory
of Richard Hillary’ kan gemakkelijk verklaard worden uit de overschatting van
elkanders werk, die onder vrienden vaker lijkt voor te komen
F. DEKKING

Guillaume Apollinaire, Ombre de mon amour, Pierre Cailler, Vésenaz près
Genève, 1947.
Voor wie zijn buik vol krijgt van al het Absurde, Futiele, of
Menselijke-Staat-bij-Kookpuntachtige dat in de literatuur van deze dagen tot een
nieuwe conventie verstard is; en voor wie weer, meer dan ooit, verlangt naar schrijvers
die Sterne's eerste eis - ‘be but in tune with yourself, Madame’ - niet met voeten
treden, zal het verschijnen van een bundel onuitgegeven gedichten van Guillaume
Apollinaire ongetwijfeld een verheugende gebeurtenis zijn. Men vindt er zijn geliefde
Apollinaire geheel in terug en behoeft men nog verdere aanbeveling? Ik haal alleen
deze regels aan uit het in 1915 geschreven ‘Rêverie sur ta venue’ - regels van iemand
toch, wiens oorlogservaringen hem zeker het recht gegeven zouden hebben van eerder
genoemde Menselijke Staat te getuigen.
‘Nous ferons cent mille bêtises...
Malgré la guerre et tous ses maux
Nous aurons de belles surprises:
Les arbres en fleur, les Rameaux,
Pâques, les premières cerises...
Nous lirons dans le même lit,
Au livre de ton corps lui-même
- C'est un livre qu'au lit on lit Nous lirons le charmant poème
Des grâces de ton corps joli.
Nous passerons de doux dimanches
Plus doux que n'est le chocolat,
Jouant tous deux au jeu des hanches.
Le soir, j'en serai raplapla,
Tu seras pâle aux lèvres blanches.’
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Waarom deze gedichten eerst 30 jaar na Apollinaires dood uitgegeven zijn? Zij waren
geschreven voor, en bezit van een geliefde en, zegt de inleider, ‘ils sont trop près
d'elle, ils sont trop de passion, de sang et de guerre pour que nous ne comprenions
pas ses scrupules et ses hésitations.’ Maar ‘le temps a passé’, en Lou heeft haar
scrupules en aarzelingen goeddeels overwonnen.
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Goeddeels... niet helemaal, want enige versregels heeft de uitgever op haar verzoek
dan toch maar door stippellijntjes moeten vervangen. Reden om boos te worden?
Ach, ik zou haar veel willen vergeven voor het feit dat zij haar scrupules en
aarzelingen juist heeft opgegeven op dit, gelukkig gekozen moment, dat zo arm is helaas - aan libertijnse geesten als die van haar onsterfelijke minnaar.
H. VAN GALEN LAST

4 Juli - Augustus 1948
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[Jac. van Hattum: Saar Mok]
Saar Mok
Voor Maurits Mok
'k Trok van mijn levenswerk het onoprechte af,
al wat er over bleef, was slechts een gapend graf,
dat op m'n bange vraag, of 'k niets goeds had bedreven,
een honend en oprecht, ontkennend antwoord gaf.
Eens wierp een vrouw een appel uit een raam
- wat was 't een wond voor heel je verder leven je speelde met je blonde broertje saam;
hij mocht, riep zij, dat Joodse kind niets geven.
Je hebt het mij wel duizend keer verteld;
'k probeerde duizend maal dit voorval weg te praten;
ook later nog, toen wij, geheel ontsteld,
op het Zandvoorts duin haast zwijgend samen zaten.
't Kwam dichter bij - 't kwam steeds nog dichter bij;
't kwam aan de grenzen, in de Duitse wouden,
vaak stond je stil op 't strand; dan vroeg je mij,
of deze furie tegen viel te houden.
Nu lees ik dingen, die jij nooit zult zien.
- Pandora's doos liet ons geen enkle hoop vier honderdduizend doden in Lublin
en dan dat keurig beestmens Jürgen Stroop.
'k Denk veel aan jou, maar vind geen enkel woord;
waar zijn je vrienden, waar ben ik gebleven?
Jij bent met honderdduizenden vermoord
en wij doen niets, dan zinloos verder leven.
Nog gaan de dagen voort met spel en jok,
maar er zijn uren van alleen maar staren,
dan zeg ik zinloos: ‘Weetje, Saartje Mok...’
en 'k ruik de geur weer van je donk're haren.
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'k Zie weer je tintelogen achter 't glas,
je breed-uit zitten bij je scherp betogen;
'k bedenk, hoe goed het leven eenmaal was,
en geen vrouw had, als jij, zo held're ogen.
Je handschrift zie ik, dat weer voor me ligt,
bewuste letters, sierlijk neergeschreven,
- je wees me 't laatst nog op m'n vriendenplicht
en dat ik weken lang was weggebleven. En toen ik kwam, een avond, was 't te laat,
- op duizend goeden teld' een straat twee kwaden voor het eerst besefte ik het woord verraad;
een buurvrouw zei: ‘Ze hebben haar verraden.’
Wie je verrieden zal ik nimmer weten;
die dolen nu, als Judas, raadloos rond,
maar dat we zelve ons niet schuld'loos weten
en dat er geen voor jou een schuilplaats vond....
Eens wierp een vrouw een appel uit het raam;
hij mocht, riep zij dat joodse kind niets geven;
- je speelde toen met blonde Maurits saam maar wat deed ik, om jou te laten leven?
Niet enkel ik deed niets; de veel-te-velen
zagen de trams die Zondagochtend gaan,
te arm aan geest om in het leed te delen,
dat nu, verwijtend, voor ons is gaan staan.
Gebrek aan moed kan heel een leven 'rouwen
- wie van ons wierp zich voor zo'n volle tram? wie weend' om kinders en om al die vrouwen
en wie riep ‘moord’ in 't Zondags Amsterdam?
Ze zijn gegaan - verraden? niet verraden?
als zwak excuus gold ons de overmacht;
maar éénmaal vraagt het leven werk'lijk daden,
maar éénmaal wordt de moed om hals gebracht.
Elk kan zich éénmaal slechts ten volle geven;
de spooktram, die te nacht weer langs mij trok,
gaat door de nachten van mijn verder leven
en in mijn dromen zie ik Saartje Mok.
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En Fie de Jong, van Creveld, alle vrinden,
Han Mogendorff en Jacob Hiegentlich,
ze zijn vertrokken met wie ze beminden,
als ik ze uitban, weet ik, dat ik lieg.
Ze zullen telkens, telkens wederkomen,
rondom ons staan in Uw en in mijn nacht;
het zware loof siert weer de iepenbomen
en op zo'n Zondag zijn ze weggebracht.
En als de tram giert door de oude bochten
en ik die Zondag andermaal doorleef,
en weet, hoe in Lublin de Joden vochten,
dan weet ik, dat ik niets dan woorden geef.
Slechts woorden, die geen enkel goed vermogen,
die enkel zeggen, hoe ik heb gefaald;
de schrik staat op in duizend Joodse ogen,
en aller schuld wordt op wie denkt, verhaald.
Jac. van Hattum
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[Jan van Gelder: Codicilli]
Codicilli
I
Soms overvalt m'een zekere morositeit
Om het zekere bestaan, dat ik leid, waaraan ik lijd.
Niet om mijn zorgen die ik niet kan missen,
En niet om velerlei gewisse
Voordelen, als eten op zijn tijd.
Maar als d'accordeonisten met hun tango's komen,
Dwaal ik weer terug langs wuivend groene bomen,
Waarop het licht van vroegre morgens schijnt,
Naar dat terras of naar dien tuin, waar mij toch heugt
De bitterder, meer ideale deugd
Van marm'ren beelden en een knaap die kwijnt
Loom van hun schoonheid, in die namiddagen,
Verlorene, tussen de rozenhagen.

II
Vaarwel vrouwen, die ik heb begeerd,
En gij, mannen, die ik heb verraden.
Vaarwel vrienden, die ik heb verlaten
En slampampers waarmee ik heb verkeerd.
Van alle bloemen die mijn handen graaiden,
Terwijl ik slierde langs de morgenwegen,
Zal ik U kransen vlechten voor de graven,
Waarbij de brand- en dovenetels waaiden.
Maar dan! laat mij onttoverd en alleen
Te midden van de mijnen bij de haard
Met thee en goed wit brood, in wijder kring
Sluipen toch al de duivels om mij heen,
Die mij zo nu en dan komen bezoeken,
Een legioen van ouwe trekkebekken,
Met halve hoofde' op kachelpijpenekken
En vissestaarten uit hun statiebroeken.

Libertinage. Jaargang 1

5
Dit is wat Hij, in Wien mijn leven staat,
Mij maakte van de anjergeur'ge uren,
Dat ik, aandachtig als een leerzaam kind,
Melancholie zag in het stil gelaat,
En liet mijn geest zijn vrijen dwaaltocht gaan
Naar weeld' en wanhoop, als heur vingers aaiden
de dunste darm van een bazar-gitaar,
Blikken gepinkel onder de grauwe maan.

III.
Zit in den rozentuin en snuif de zoete
Geuren der rozen, die nu sterven moeten.
Ook gij moet sterven en vergeet het niet
Voor droom en theorie, of zang'rig lied.
Zeg niet: de rozen zullen verder leven
Onder mijn schedel; het is vrij om 't even
Waar of zij sterven. Denk geen eeuwigheid.
Schouw verder tot de laatste werk'lijkheid,
Aan elken grond voorbij, het Niet, dat Liefde
Door waaiend' wind en schaduw openkliefde,
Duister in dezen tuin, in deze weelde
Van rozenblaren, waar de wind mee speelde
Zo even, nú zo loom.... Of slaap gerust,
En waak nog in den slaap, staalhard gerust.
Jan van Gelder
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L.J. Pieters
Te Palinure Petens
Je doet alles aardig, zegt Martialis in een epigram op een vriend, je declameert aardig,
je bent een aardig woordkunstenaar, je schrijft aardige verzen en aardige
toneelstukken; de duivel hale je met je aardigheid. Op Cyril Connolly, essayist en
editor van het maandblad Horizon, in Spengleriaanse zin een tijdgenoot van Martialis
lijkt dit epigram ook van toepassing. Connolly heeft aardige essays geschreven, die
het in trefzekerheid echter vaak afleggen tegen Huxley's essays en wat literair
aanvoelen aangaat, tegen die van Pritchett. Connolly heeft verder een aardige roman
geschreven The Rock Pool, die in cosmopolitisme de mindere blijft van Larbaud's
werk, een aardige autobiografie Enemies of Promise, minder klemmend geschreven
dan bijvoorbeeld A portrait of the Artist as a young man en een aardig boekje The
Unquiet Grave, waarin Connolly zichzelf als Palinurus, de stuurman van Aeneas'
vloot en the archetype of frustration parafraseert.
Men kan zich van onverschillig welke schrijver, echter gemakkelijk afmaken door
elk van zijn boeken afzonderlijk te vergelijken met het beste werk van andere
schrijvers en dan te constateren, dat hij het er niet onaardig heeft afgebracht; een
indruk van de man zelf krijgt men zodoende niet en Connolly is zeker zo eigen-aardig,
dat het boekje waarin hij zich het meest volledig heeft uitgedrukt, The Unquiet Grave,
niet te vergelijken is met enig ander werk. Het is misschien het beste wat er in de
laatste jaren in Engeland verschenen is.
Ongetwijfeld echter is het de aardige kant, in Martialis' zin, van deze schrijver,
die hem bij velen de kwalificatie ‘pretentieus’ op de hals heeft gehaald en ten dele
te recht worden hem urbanitas, l'art pour l'art en fin de siècle verweten en dat niet
alleen door diegenen voor wie literatoren en asociale aestheten synoniemen zijn.
Tegen deze laatsten hoeft men een schrijver van deze tijd echter waarachtig niet in
bescherming te nemen, omdat hun uitzicht toch door ivoren torens verduisterd blijft.
Trouwens, Connolly neemt zichzelf enigszins in bescherming tegen hen in het niet
geheel overtuigende laatste essay Writers and Society, van de bundel The Condemned
Playground.
Men kan trachten om Connolly's urbanitas - schijnbaar anachronisme in deze tijd
-, zijn aangename levenskunst, zijn
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voor vele Engelsen typerende verzotheid op aesthetische schoonheid en zijn klassiek
geperfectionneerde stijl, vooral in The Unquiet Grave, te onderscheiden van die van
zijn voorgangers en speciaal van zijn voorgangers Huxley en Wilde. Bij Connolly
betekent urbanitas een gepolijste levensstijl, een grote gehechtheid aan klassieke
schrijvers als Horatius en Tibullus, - geen gehechtheid aan de Oudheid als een Gouden
Eeuw -, en een bewondering voor Franse schrijvers als Pascal, Chamfort en
Sainte-Beuve. Deze bewondering, bij Huxley voor Crébillon en bij Wilde voor
Flaubert (Salammbô) schijnt typisch te zijn voor een zichzelf als gecultiveerd
eilandbewoner respecterend engelsman, evenals de zo nu en dan pretentieus aandoende
behoefte aan zuidelijke landschappen en geestrijke omgangsvormen.
Wilde, Huxley en Connolly; bij een nadere vergelijking valt er naast veel
gemeenschappelijks een aantal verschillen te constateren. Na Wilde is er misschien
geen Engelsman meer geweest, die zich zo verantwoordelijk heeft gevoeld voor de
wijze waarop hij met zijn instrument de taal omging, als Connolly. Wilde echter
wordt vaak betoverd door de taal, terwijl Connolly het karakter van de taal als
onderscheidingsmiddel ten gevolge van zijn critischer instelling nimmer uit het oog
verliest. Bij Huxley is de taal ondergeschikt, een middel om theorieën mee uit te
drukken.
Er is veel overenkomst tussen Dorian Gray, Sebastian (uit Time must have a stop)
en Naylor, de hoofdpersoon uit The Rock Pool, alleen de wijze van behandeling van
de figuren is anders. Wilde gelooft ten slotte in de amorele kwaliteiten van zijn held,
terwijl Connolly zijn hoofdfiguur voornamelijk de dupe laat worden van een amorele
omgeving. Sebastian, Huxley's laatste held, is eveneens amoreel, maar hij weet niet
beter, omdat hij nog te jong is. Bruno, de eigenlijke held van Time must have a stop,
van wie alleen een begrijpende glimlach in het boek over is, zoals in Alice de grijns
van de kat op de tak, is zeer moreel hoogstaand en vertoont geen punten van
overeenkomst met Dorian Gray en Naylor. Een critische aanleg en een fijn gevoel
voor verhoudingen beletten Connolly om de schoonheid van het amorele, evenals
van het moreel hoogstaande te veel op te hemelen. Het is grappig dat men in Engeland
blijkbaar tegen Dorian Gray zowel als tegen The Rock Pool morele bezwaren heeft
gevoeld. Dit deed men niet omdat unprintable conclusies uit het geschrevene konden
worden getrokken, maar omdat een modern paganisme zich al te onomwonden scheen
aan te dienen. Wilde zowel als Connolly geven de indruk, dat zij het christendom
als een vergefelijke historische vergissing links laten liggen. Dat is iets wat meestal
niet licht vergeven wordt. Het is later ook gemakkelijker om bestrij-
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ders van het christendom met behulp van enige dialectische kunstgrepen tot religieuze
naturen te verklaren, zoals Schubart dat doet met Nietzsche, dan om degene die aan
het christendom voorbijgaat, een plaatsje in de zon te gunnen.
Wat het reeds gesignaleerde paganisme betreft, Connolly hoedt er zich zorgvuldig
voor om ergens de dupe van te worden, zoals Wilde dat werd van zijn aesthetica en
Huxley van zijn intellectuelen-schuldbewustzijn. Tijdens zijn proces wordt Wilde
tragicomisch en tenslotte in De Profundis vrijwel ridicuul. Een boek als De Profundis,
die merkwaardige bekering tot de Christusfiguur, is van Connolly niet te verwachten,
dat maakt Palinurus voldoende duidelijk. Waarschijnlijk zullen de consequenties van
Connolly's levensopvatting hem nimmer zodanig parten gaan spelen dat hij feilloos
gedreven wordt in de richting van een bekering. Zijn intellectuele instelling is ruimer
dan die van Huxley in zijn vroeger werk en vooronderstelt meer het niet-rationele,
dat aangezien het niet weggedrukt wordt bij hem geen kans krijgt om zich te
revancheren. Als intellectueel doet hij zich zelf niet te kort, omdat hij het leven geeft
wat des levens is. ‘I know that there are thousands like me: liberals without a belief
in progress, democrats who despise their fellowmen, pagans who still live by christian
morals, intellectuals who cannot find the intellect sufficient’. (The Unquiet Grave).
Het paganisme dat zich spiegelt aan de Ouden, is geen nieuw verschijnsel. Men
vindt het in de Renaissance, het komt voor in de Romantiek en het komt nu weer in
een gereserveerde vorm opduiken bij Connolly. Het is geen uitbundig heidendom
als bij Couperus, het is critisch en zelfbeschouwend. Deze zelfbeschouwende kant
- ook het oordelen behoort nog beoordeeld te worden - heeft het geërfd van het
negentiende-eeuwse idealisme, evenwel zonder de zekerheid, dat het tot een logisch
sluitend systeem moet leiden. De aantrekkelijkheid van dit paganisme is voor Connolly
daarin gelegen, dat het alleen door wat school-herinneringen gekleurd, voldoende
open blijft om als instelling tegenover het leven te dienen. Paganist bij de gratie van
de christelijke moraal en non-conformist bij de gratie van de nu eenmaal gegeven
samenleving, die steeds geslotener wordt, dat tekent Connolly's ‘richting’. Een
richting, die hij zich in Engeland gelukkig ook in de oorlog heeft kunnen veroorloven.
Ten slotte nog een laatste poging om Palinurus te ‘vangen’ met behulp van de
schrijver van Time must have a stop: Huxley verschilt hierin van Connolly dat hij
een tegenstelling als bijvoorbeeld paganist-christen zo scherp ging stellen, dat er
hem ten slotte niets anders overbleef dan het pogen om deze tegengestelde
levensopvattingen in elkaar te laten opgaan in een moderne mystiek ten einde het
leven nog enigszins dragelijk te
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maken. Huxley's evolutionistische onrust spoort hem steeds weer aan om de uiterste
consequenties na te jagen en desondanks onbevredigd te blijven, hetgeen tot gevolg
heeft, dat hij de steeds weer opnieuw opduikende tegenstellingen in een hogere
eenheid tracht op te heffen. Dit soort 19-eeuwse onrust - de keerzijde van het
vertrouwen in de vooruitgang -, is Connolly vreemd. Hij noemt Huxley ‘by birth a
public spirited Victorian whose evolutionary zeal is but a duty-reflex conditioned
by his upbringing’. Deze typering lijkt pijnlijk nauwkeurig en kon alleen opgesteld
worden door iemand die Huxley ziet, niet als tijdgenoot, maar als vertegenwoordiger
van een voorafgaande periode. Daarnaast valt op het ogenblik in Engeland en zeker
ook bij Connolly een heimwee waar te nemen naar ‘a stable world’ in Victoriaanse
zin. Om uit beledigde liefde een spiegelbeeld daarvan te ontwerpen in ‘a brave new
world’, was alleen aan Huxley voorbehouden. Connolly lijkt in dit opzicht meer op
Wilde, die in zijn The soul of man under socialism het probleem van de maatschappij
met een zekere gedesinteresseerdheid stelt, dan op Huxley. Natuurlijk moet Connolly
zijn gedesinteresseerdheid voortdurend in totaal andere omstandigheden waar maken
dan Wilde, wiens essay dan ook in menig opzicht verouderd is.
Een boekje als The Unquiet Grave leent zich bij uitstek om nauwkeurig na te
vertellen hoe Connolly over duizend en één dingen denkt. Zijn beschouwingen zijn
die van de literator en men moet geen persoonlijke confidenties in de zin van
confessies in dit zeer compact geschreven boek verwachten. Het boek is misschien
onthullend, maar niet in de eerste plaats voor de persoon Connolly, wèl voor de
schrijver Connolly, die een ruimer terrein bestrijkt dan de persoon alleen. Op gevaar
af in de in ons land druk beoefende kunst van het navertellen te vervallen, kan men
trachten Connolly's motieven op te sporen - waarvoor hij zelf grotendeels de weg
wijst - van zijn bewondering speciaal voor Pascal, Chamfort en Sainte Beuve.
Chamfort wordt door hem bewonderd om zijn espagnolisme, Sainte Beuve noemt
hij ‘a double minded critic who had passed through the mystical experience and the
Romantic Movement infintely enriched by both’ en met Pascal voelt hij zich verwant
vanwege zijn imperatief ‘il ne faut pas dormir’ en zijn angst. Deze drie schrijvers
vertegenwoordigen voor Connolly drie levenshoudingen, die hem zeer na aan het
hart liggen, maar met geen waarvan hij zich geheel kan verenigen. Chamfort
representeert het jeugdig élan, dat hij achter zich heeft gelaten, Sainte-Beuve is het
scepticisme, dat hem te wijs en niet genoeg beweeglijk is en Pascal is voor hem de
volledige mens, die zich echter door zijn wanhoop vastlegt op christelijke conclusies,
waarin Connolly hem niet kan volgen.
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The Unquiet Grave is geschreven door een schrijver voor wie de literatuur de eerste
plaats inneemt. Tot het métier van de schrijver behoort het lezen evengoed als het
schrijven en het is een vergissing om te menen, dat men meer pretenties heeft wanneer
men blijk geeft veel gelezen te hebben, dan wanneer men blijk geeft de dessous van
de beurs op zijn duimpje te kennen. Een schrijver is pas volgroeid wanneer hij ook
een literator is geworden en de afkeer van het lezen van andermans boeken vormt
slechts een symptoom van de groeistuipen van een schrijverschap.
The Unquiet Grave heeft in Engeland ondanks zijn pretenties een voor dit soort
geschrift buitengewoon groot succes gehad. De reden daarvan is waarschijnlijk, dat
de Palinurus-figuur, the archetype of frustration, de lezer van tegenwoordig een
getrouw spiegelbeeld voorhoudt; is er immers op het ogenblik één levensgevoel zo
universeel als het gevoel gedwarsboomd gedesillusionneerd en teleurgesteld te zijn?
Dat dit gevoel zo sterk aanwezig is vindt zijn oorzaak daarin, dat de behoefte aan
geluk - in de zin van levensverfijning - en mogelijkheden tot intropectie, anderzijds
aan verruiming van blik door reizen, zeer sterk aanwezig is en voor de meesten niet
te bevredigen valt. Eem andere oorzaak voor de populariteit van Palinurus' journaal
is waarschijnlijk de ongekunsteldheid bij alle schijnbare gekunsteldheid - vele citaten,
vreemde namen, bizarre toespelingen en zelfs tekeningen. Tenslotte kan men de
reden van het succes van dit boek misschien zoeken in het appèl aan het vermogen
tot zelfstandig oordelen van de lezer. Palinurus veronderstelt in hoge mate een
meewerken van de lezer. Als genre is The Unquiet Grave heel moeilijk thuis te
brengen; het is geen autobiografie, het is geen monologue intérieur en het is geen
essay. Het hangt van de medewerking van de lezer af tot welk genre het behoort.
Connolly is een schrijver met een zeer fijn gevoel voor de factoren die bepalend
zijn voor de toon van de huidige samenleving, voor datgene wat al weer uit de tijd
is en dat wat - door de massa nog niet opgemerkt - een rol gaat spelen in de toekomst.
Zijn commentaren in Horizon leggen daar steeds weer getuigenis van af. Daarom,
en niet omdat hij een intelligent criticus en polemist is, neemt hij een aparte plaats
in onder de moderne schrijvers. Aan intelligente critici en polemisten ontbreekt het
immers niet op het ogenblik en een plaatselijk minder dichtgezaaid zijn van dit soort
mag de aandacht niet afleiden van het gehele beeld. Wanneer men een Nederlandse
maatstaf aanlegt, dan kan men Connolly's polemieken, bijvoorbeeld die tegen A.E.
Housman in The Condemned Playground te zachtaardig vinden, maar men vergete
niet, dat Connolly's
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polemiseren voor Engeland reeds een scherpe vorm vertoont en men elkaar daar
blijkbaar welwillender bejegent dan aan deze kant van de Noordzee.
Het gevoel voor motieven, verhoudingen en nuances dat Connolly bezit, maakt
het hem tevens mogelijk om zich bewust te zijn van de grenzen van het critisch
vermogen. Dit wil niet zeggen, dat hij zich van de grenzen van zijn critisch vernuft
bewust is, iets wat zou duiden op een in zijn boeken niet aanwezige bescheidenheid.
(Discretie is iets anders; alles wat hij schreef is ondanks een grote openhartigheid
discreet). Het wil zeggen, dat hij weet dat een critische of intellectuele levenshouding
geen oplossing inhoudt.
Palinurus beschrijft de symptomen van melancholie, angst, ennui en Sorge: ‘Angst
may take the form of remorse about the past, guilt about the present, anxiety about
the future. Ennui is the condition of not fulfilling our potentalities; remorse of not
having fulfilled them; anxiety of not being able to fulfil them, - but what are they?’
Deze onzekerheid tekent Connolly als de moderne intellectueel, die in het rationele
alleen geen oplossing vindt.
In The Unquiet Grave worden een aantal oorzaken voor deze onzekerheid
opgesomd, ouder worden, het bereiken van de leeftijd van veertig jaar, ressentiment
tegen succesvolle tijdgenoten, een gevoel van onmacht tegenover de prestaties van
voorgangers, het toegeven aan sleur, de onmogelijkheid om een meesterwerk te
scheppen ten gevolge van over-critische waakzaamheid.
Er wordt veel gespeculeerd tegenwoordig over de tragische gespletenheid van de
moderne mens, iets wat een eigen cachet schijnt te moeten verlenen aan de twintigste
eeuwer. Intellectueel zijn wordt soms gezien als een weg, die dichter dan andere
wegen leidt langs de afgrond van de geestesverbijstering. Eenzaamheid wordt niet
meer beschouwd als een middel tot iets anders, maar als een doel op zichzelf. Over
deze en dergelijke dingen wordt zeer gewichtig gedaan en men verliest daardoor het
simpele feit uit het oog, dat de verhouding van de beschouwende mens tot het
voorwerp van beschouwing, de subject-objectverhouding, een voor de mens vaststaand
gegeven is, dat op zichzelf niets tragisch en gespletens heeft. Het er zich rekenschap
van geven is evenmin een eerste stap op de helling van de schizophrenie, terwijl
eenzaamheid er niet eens een erg gunstig klimaat voor is. Palinurus merkt dat ook
op; hij is earth-bound en is Moeder Aarde ooit tragisch of eenzaam geweest sinds
de komst van de wriemelende mensheid? Van de gewoonheid en aardsheid van zijn
critisch talent is Connolly zich goed bewust: ik jaag mijn wild niet als een
hoogzwevende arend, maar als een dashond met de neus bij de grond, zegt hij. Hij
zou
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niet graag meedoen met die schrijvers, die zulke volzinnen schrijven, dat de zin er
van met een stip in de lucht te vergelijken is.
Onzekerheid, angst en kalmte vormen de elkaar afwisselende stemmingen, waarin
Palinurus verkeert. Deze zijn onvermijdelijk: ‘Now that I seem to have attained a
temporary calm, I understand how valuable unhappiness can be; melancholy and
remorse form the deep leaden keel which enables us to sail into the wind of reality;
we run aground sooner than the flat-bottomed pleasure lovers, but we venture out in
wheather that would sink them and choose our direction’. Melancholie, ennui en
angst, door Connolly niet uiteengehouden, vormen drie verschillende stemmingen
waarin de mens de subject-objectverhouding beleeft.
De angst is van deze drie het meest typerend voor Palinurus; voornamelijk uit
angst ontstond The Unquiet Grave. De angst voor het weggeslagen worden van het
eigen ik (Palinurus wordt ook inderdaad van de campagne van het schip in zee
gesleurd), leidt door een stadium van wanhoop, tot activiteit, verdediging en
hergroepering van krachten. Het schrijven vervult voor hem deze hergroeperende
functie en dat gold wel in het bijzonder voor het schrijven van dit boek.
Het bezweren van de angst door het schrijven van een meesterwerk is de enige
taak van een schrijver, zoals Palinurus zegt. Hierbij wordt Palinurus steeds weer
geremd door de ennui; ‘the condition of not fulfilling our potentialities’ Hij geeft er
enige voorbeelden van; laat in de nacht in een restaurant zitten, de zakenlunch, het
moeten antichambreren en zoveel andere omstandigheden die de duivel als oorkussen
weet te gebruiken.
Heeft Connolly zijn doel bereikt met het schrijven van The Unquiet Grave; is dit
boekje een meesterwerk geworden? Het succes er van wijst er op dat er voor een
groot aantal mensen enige elementaire dingen in te vinden waren (the sense of
frustration). Als dat juist is, dan is het ongetwijfeld tevens iets dat pleit voor de goede
smaak van de massa. Het betekent een verscherpt besef en een aanvaarden van alle
onaangename en deprimerende consequenties daaraan verbonden. Het kan ook zijn,
dat men een tegengif gezocht heeft tegenover de vele onintelligente en
provinciaals-nationalistische tendenzen van in en na de oorlog. Ten slotte heeft dit
boek misschien daarom in brede kring weerklank gevonden, omdat de stijl, die een
gelukkige menging van collequialism en mandarinism (litteraten-stijl) vormt, op
zichzelf een grote aantrekkingskracht heeft uitgeoefend.
Als men meesterwerk opvat in de zin van proeve van bekwaamheid, dan is The
Unquiet Grave ongetwijfeld het over-
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tuigendste bewijs van Connolly's meesterschap. Noemt men meesterwerk het boek
dat later klassiek genoemd zal worden, dan bestaat er grote kans dat The Unquiet
Grave ook aan dit criterium zal blijken te voldoen. Vorm en inhoud zijn immers door
Palinurus in hoge mate geharmoniseerd.
Connolly citeert Eliot: ‘the more perfect the artist, the more completely separate
in him will be the man who suffers and the mind which creates’. Op het eerste gezicht
lijkt het of the man who suffers zeer duidelijk spreekt uit the Unquiet Grave, zo
duidelijk, dat er van een eigenlijke schepping van een meesterwerk geen sprake kan
zijn. Dit is echter onjuist; al spreekt de obsederende onzekerheid van de schrijver
zeer duidelijk uit het boek, de vorm waarin deze tot uitdrukking gebracht is, is een
schepping van de eerste rang geworden. Palinurus schept geen nieuwe werkelijkheid,
waarin de persoon van de schrijver zelf niet meer zichtbaar is, hij copieert de
werkelijkheid anderzijds evenmin, maar zijn geest schept voor ons de werkelijkheid
zoals hij meent dat wij die behoren te zien, ontdaan van de er minder op aan komende
nevenverschijnselen.
The Unquiet Grave besluit met een portret van Palinurus, waarbij de lezer tenslotte
wordt uitgenodigd om het onderzoek op psychanalytische basis voort te zetten,
wanneer de tijd dat zou toestaan en er een studiebeurs beschikbaar was. Het kan een
geruststelling zijn voor diegenen die een analyse als The Unquiet Grave niet als
afdoende beschouwen; laten zij zich voor ogen houden, dat Connolly misschien graag
de dupe had willen worden van een bevrijdende analyse, maar dat hem dat onmogelijk
is. Het kan anderzijds een teleurstelling zijn voor diegenen, die meenden dat Connolly
zich in dit boek volkomen gegeven had; laat het voor hen mogen doorschemeren,
dat Connolly op déze wijze zeker géén dupe van zijn analyse wilde zijn.
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E. du Perron
Brieven aan Marsman
Bellevue, 14 Juli.
Beste Henny,
Tant mieux als mijn gekrabbel niet voor niets is.
Die scène met de zoen (kus) van Angèle in inderdaad misschien wel weg te werken.
Maar waarom? Juist omdat die scène ‘kort maar krachtig’ moet zijn, zou je er je
romanciersgaven aan moeten toetsen en haar wèl behouden. Maar schrijf het heelemaal
over. Ik zou haast lust krijgen om die 2 bladzijden voor je te schrijven, maar dat mag
zeker niet? Anders als je hier bent eens ‘samen’ - jij met de pen in de hand!
Ik vind sommige stukken niet alleen traditioneel, maar meteen ook oppervlakkig,
wat erger is. Bijv. zooals je die liaisons afpoeiert waarin Angèle ‘zich werpt’.
Godbeter't, één van die liaisons heeft een complete ontmaagding meegebracht; werd
die ook even snel (en ‘onstuimig’) afgedaan, van haar kant? Ik geloof dat zooiets
mogelijk is, maar het vloekt dan tegen de heele verdere psychologie van een vrouw
van het type Angèle. Je zou zulke dingen in één alinea kunnen afdoen, maar de
nonchalance waarmee je ze gewoon voorbijgaat, is wat erg goedkoop.
Tenslotte, maar dit is als zeer persoonlijke reactie: die Charles de Blécourt is wel
je vrouwenverleider, hè, en bijgevolg ergens een hevige klootzak. Ik vind hem als
zoodanig heel geslaagd, want als de man dik gaat doen en zich in het ‘hoogere’ zoekt
te rechtvaardigen, verbiedt zijn ‘cultuur’ hem om carrément Greta Garbo of Marlene
tot soul-image te nemen, en hij vindt dan ... die stompzinnige, vervelende, door
iedereen platgezongen Gioconda. Dat teekent zoo'n vent. Met alle waardeering die
ik heb voor jou en voor Jany en voor je boek zelfs: ik zou toch een scènetje willen
schrijven van dezen de Blécourt, pratende met een personage van mij, die niet op
Rutgers zou lijken, maar meer geïnspireerd zou zijn op Malraux. Als Angèle daarvan
eens getuige kon zijn, - misschien had het haar wel genezen!
Enfin, dit is ook een mopje. Maak je het laatste hfdst. af en zend het me gauw.
Hoe eenvoudiger hoe beter; maar laat de dingen nu niet nog eens onverklaard, ‘vaag
voorbijgedreven’ en zoo; laten we nu, al is het ‘menschelijkerwijs gesproken’
volkomen begrijpen waarom er niet naar bed gegaan is, bij zooveel gelukkige
momenten!
Later nemen we alles dus nog eens door. Ik houd mijn hart vast bij het hoofdstuk
Soirée, en die knecht, Antoine, vind ik ook al zoo griezelig zuiver in de traditie van
film en roman-feuilleton.
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Eén ding moet je me beloven: dat het schema van Terzij de horde al origineeler is
dan dit. Als romancier, afgescheiden van Ausdauer en verder ‘talent’, ligt het gevaar
voor jou in het traditioneele zien, als ik me niet sterk vergis.
Amuseer je in het sursurreerende oord, dat, volgens de briefkaart, een beetje aan
het water ligt als Laroche.
Hartelijke groeten, ook aan Rien van je
E.
Menno komt waarschijnlijk tussen 10 en 15 Augustus. Kom dus begin of eind
Augustus, maar excuseer me bij voorbaat als ik véél ‘bezet’ ben.
Bellevue, 17 Juli.
Beste Henny,
Hierbij een soort schema voor de scène. Het is toch beter als jij het ineens in eigen
woorden schrijft.
Charles aan het raam kan je behouden. Angèle komt rustig binnen, gaat naast hem
staan. Hij spreekt met haar, een beetje agressief (hij heeft het land over dien naren
avond) en vraagt haar of ze niet bang is. Ze vraagt: waarom? Ik ben wel eens meer
bij je in de kamer geweest. Weet je het niet meer? Hij zegt: o ja, òf ik het weet.
Spreekt met een soort verteedering daarover (of, als je dit versch wilt houden voor
het gesprek later, met Rutgers, antwoordt vaag daarop met een ‘hint’): vroeger was
alles anders. Nu, duurt het te lang. Nu, ga ik gelooven dat je bang bent, of erger.
Weet je hoe men sommige vrouwen noemt die precies zoo doen als jij? - A. (rustig):
O ja, allumeuses. Maar je weet heel goed dat het dat niet is. Tusschen jou en mij niet.
(Dit is ook goed voor den lezer, omdat je die mogelijkheid dan voorziet.) Charles
wendt zich af, mokkend, maar hij weet dat zij gelijk heeft, dat het tusschen hen iets
anders is. Op dit oogenblik geeft ze hem een zoen - rustig, zij neemt zijn hoofd in
de handen en zoent hem op den mond, zij drukt zich zelfs tegen hem aan. Hij wil
haar vasthouden, maar zij maakt zich los. Bij dit alles geen ‘bliksemsnelle’ gestes,
alles rustig, zooals het onder denkende menschen gaat. Ecrasez l'infame (.....)! Zij
trilt even, maar zij beheerscht zich en gaat naar de deur. Haar eerste stappen zijn
haastig, maar bij de deur is zij rustig en draait langzaam de kruk om. Charles zegt
dan zooiets van: - Je weet dat je langzaam kunt gaan. Ik ben het soort man niet, après
tout, dat om dit soort liefde (physieke liefde) zou worstelen. - Zij zegt zooiets van:
Neen: en het zou ook niet noodig zijn. - Dan gaat ze weg, rustig. Dan nog eenige
gedachten van Charles (kort.)
Je houdt het zoo dan nog ‘mysterieus’ genoeg voor je verklaring in het laatste
hoofdstuk, en toch zijn het film-effect en de
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flauwekul à la Hélène Marveil verdwenen. - Ze moeten spreken, Henny; moderne
menschen spreken! Je bereikt geen enkele nuance met gebaren alleen, tenzij voor lui
à la Den Doolaard. - De zoen van Angèle wordt hier dan een bewijs dat zij tégen het
allumeuseschap ingaat, d.w.z. ondanks den schijn het trotseert - door dien schijn
haast.
Bep zegt dat je ‘schema’ traditioneel is, maar je ‘thema’ wel aardig. Alleen, volgens
haar zou het een ‘thema’ zijn voor een groote novelle hoogstens. Tant pis, het is nu
een ‘roman’.
Je hebt mij niet geantwoord over die eerste liaison van Angèle, die door jou zoo
handig tusschen de rest wordt doorgeklutst. Maar om Angèle zuiver te houden binnen
haar psychologie, waartusschen het idee ‘geilheid’ of ‘Kring-vrijgevochtenheid’
afschuwelijk vloeken zou, wil ik weten: hoe is haar eerste verhouding geweest?
hoeveel liaisons heeft ze wel achter zich? Iedere nieuwe amant vervormt (event.:
verpest) een beetje meer een vrouw van dit soort. Als zij er b.v. acht heeft gehad, is
zij ‘zichzelf’ niet meer, en ik geloof niets meer van haar verhouding tot de Blécourt.
Zelfs niet als zij er vijf heeft gehad. Het cynisme van een Angèle in haastige liaisons
is een ‘bourrage de crâne’ (= zelfverneukerij); de realisatie ervan is genoeg om haar
voor x-maal een-nieuwe-vergissing te vrijwaren. Vandaar haar probeeren om met
de Blécourt iets anders te bereiken, dat klopt. Maar die onverschilligheid waarmee
je haar erotische voorgeschiedenis afdoet klopt niet. - Je kunt het kort maken, maar
maak het juist.
In principe accoord met het programma. Soirée is onjuist op bijna iederen regel.
Dat bespreken we wel.
Hartelijke groeten, ook aan Rien, van
je E.
Je bent een engel van geduld onder al mijn critiek. Maar het moet op de een of andere
manier, aangezien wij het niet mondeling kunnen afdoen! Dan maar op zijn scherpst,
daar heb je nog het meeste aan voor het resultaat.
Twee fragmenten (8 Juni '32).
Wat je over jezelf zegt lijkt mij over het algemeen juist, maar overdreven naar den
kant van het pessimisme. Als je ‘drie confessies’ af zijn, sta je er weer geheel anders
tegenover, dat zal je zien. En waarom zou je een romanfabrikant moeten worden, in
het genre van die heeren, die Anthonie Donker ambtshalve zoo bewondert? Eén goed
boek is ook best, soms beter zelfs. Dat houd ik mijzelf ook voor.
Dat Rien dan van dát boek zal houden is op het oogenblik mijn droom. Maar
Barnabooth is zoowat mijn maximum van ‘moge-
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lijkheden’. En jij zou er dan wschl. al het zintuig voor missen. Vervelend is dat! Ik
stuur je dit boek nu binnenkort, maar als je het niet echt prachtig vindt, wil ik het
wel graag terughebben, voor Bep of voor een ander. - Je moet verder, wat mijn
‘menschelijke waarde’ betreft dit aan Rien zeggen: ik moest zoo abject beginnen,
om zoo vol moraliteit te kunnen zijn, als ik het nu ben. En kijk nu eens naar het
bedroevende schouwspel van mijn zuiverste tegenstelling, ....: die moest zoo vol
moraliteit beginnen om nu zóó abject te kunnen zijn...
Wat je zegt over ‘zelfingenomen arrogantie’ is curieus. Eigenlijk geloof ik dat zooiets
zich alleen voordoet als de schrijver je niet ligt. Voor een andersdenkende moet
Multatuli bv. wel de arrogantste betweter zijn die ooit het papier bevuilde. Maar voor
eensvoelenden een prachtvent; en dan doet de heele vraag van al of niet arrogant
zich niet meer voor. Ik zou nog iets anders kunnen bedenken: nl. dat de theorieën
van iemand je wel liggen, maar dat je zijn toon te hoog vindt voor zijn intelligentie.
Maar, met alle bescheidenheid: ik geloof niet dat dat bij mij precies het geval is.
Alleen heb ik nooit dat ‘literaire respect’ kunnen voelen dat de meeste schrijvers
hebben voor oudere voorgangers bv., zoo Jany voor Boutens. Als een vent mij
verveelt, heb ik geen enkele neiging me verder te bekommeren om zijn literaire
pédigrée. Misschien lijkt dit ‘arrogant’.
Een bovendien: arrogant lijken voor hen, die zo over mij denken (van Nie, Donker
en nog een paar anderen) is toch ook wel het aangenaamste wat mij gebeuren kan?
(Ik zeg dit heusch in alle oprechtheid). - Wat jij het ‘superieure mokken’ noemt, kan
ik veel beter meevoelen, desnoods als verwijt. Maar waarom niet ‘superieur mokken’?
Vind jij het dan zoo'n lollige boel, als je om je heen kijkt, in de literatuur? Of zeg jij
ook ‘ja’ tegen het leven, op de manier van Donker?
Garches, Zaterdag.
Beste Henny,
We zitten al vier dagen in Parijs (Hotel du Pavillon, 6 rue de Verneuil), maar we
hebben niets anders gedaan dan appartementen zoeken in de omstreken; - met deze
smoorhitte zijn we totaal leeggezweet! We drinken zonder ophouden limonade, die
we op hetzelfde oogenblik door onze poriën weer naar buiten voelen gaan. En de
appartementen zijn òf onmogelijk òf duur. Dit plaatsje: Garches, is anders allerliefst;
- vandaag hebben we ons gesplitst en beproeft Bep haar geluk in Suresnes; - maar
de hitte is overal even afgrijselijk.
Wat antwoorden op je literaire opmerkingen? Ik vind Weinin-
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ger de meest ongeniale kwibus die mij ooit op een dikdoenerige en systematische
manier verveeld heeft; maar enfin, zijnde die hij was ken ik hem één geniale daad
toe: toen hij zichzelf tenslotte voor al die stomheden voor zijn raap schoot. Zijn
hoofdstuk over de onbelangrijke beroemde vrouwen kan door een ietwat intelligente
H.B.S.er worden overtroffen - het is schandalig stom! - en zijn praemisse is subjectief
en dus sympathiek, maar m.i. even idioot.
En wat Rivière betreft: neen, een Coster is hij tenslotte niet; de ziel van een
schoolmeester heeft hij wel; alles bij elkaar genomen was het een subtiele lul. Met
sympathieke kantjes wel.
We hebben een vage hoop dat we nog naar Bretagne kunnen en jullie opzoeken,
maar dan zouden we anders moeten opschieten dan nu.
Hart. groeten, ook aan Rien en van Bep,
je E.
Bellevue, Vrijdag.
Beste Henny,
Gelijk hiermee zend ik je het M.S. van Rutgers-Charles terug, Ik heb veel
tusschendingen geschrapt; vooral erg veel herhalingen van elkaar aan kijken, voorof achterover schuiven enz. Soms ben je ook met jezelf in tegenspraak: die Charles
is dan weer tot Rutgers aangetrokken, dan weer vreeselijk afwerend. Je ‘suggereert’
die slingering niet; je commenteert het in zulke bewoordingen, dat het ‘niet meer
klopt’. En je commenteert veel te veel, op het onbeholpene af; het is soms of je voor
de ergste crétins schrijft. Ik heb nòg te veel laten staan, maar dat deed ik om het
langzame en aarzelende, dat jij erin wou leggen, te behouden. Sommige deelen van
het gesprek zijn ook erg ‘realistisch’-banaal; iets wat je Menno juist verwijt.
Je denkt dat je de menschen ‘beeldt’ als je ze telkens weer laat loopen, een sigaret
opsteken, in het vuur kijken, enz. Terwijl je het verhaal hierdoor dom maakt; want
als je gesprek goed is, ziet men 9 van de 10 × die bewegingen erbij. Conrad heeft
heel Victory verpest met die pantomime-aanwijzingen.
Ik zond ..................... een Coster en kreeg een dankend maar nog vermanend
schrijven terug, met een ontevredenheids-betuiging over het weigeren door Forum
van een colibri-verhaaltje van Slau. Je weet hòe goed ik ‘alles’ van Slau vind, maar
dat verhaal was een mislukte Jungle-book-schets en voor mijn gevoel nagenoeg snert.
............... nu vindt het zeer belangrijk. Ik vind het, eerlijk gezegd, nogal komisch als
iemand Slau tegen mij verdedigt, en mij er op wijst dat het ‘natuurlijk wel slordig
is, maar...’. Wat ik voor, Het Verboden Rijk en Schuim en Asch deed troost mij
gelukkig over dit onbegrijpen
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van me. Ik schreef ............... een uitgebreide brief terug. Hij mag een koppige
Hollander zijn, maar mijn Franco-Javaanse kop is ook tegen een stootje bestand - op
het gebied van ‘opinies verdedigen’ althans.
Van Schendel zei mij laatst, dat ik met Coster bewezen had een meester in de
analyse te zijn, en dat ik nu maar eens iets anders schrijven moest, want hier had
men tenslotte toch niet zóóveel aan. Ik beloofde hem dat! - en ik vroeg hem of hij
de Uren zoo rot vond. Integendeel, zei hij; het is sterker dan alles wat Van Deyssel
op dat gebied gedaan heeft. Van iemand als Van Schendel vind ik zoo'n opinie wel
erg prettig. Het boek zelf is voor mij nu zoo dood als een pier; ik merk niets meer
van de ‘verve’ en zoo, die men er in vindt. Ik schreef Van der M. de opinie van Van
Schendel, omdat die waardige Hollander hem beter dan ik kan laten voelen, misschien,
waarin zijn bezwaar kant noch wal raakt.
Schorer zal ik een ex. zenden als het boek uit is, en mèt de stellingen erin. Over een week dus. Jammer dat hij er ook al niet mee ‘dweept’. Enfin, ‘dwepen’ zal geen
echte Hollander met mij; al schreef ik Barnabooth in het quadraat.
Hartelijke groeten van je
E.
P.S. - Ik hervat de heeleboel - als een schoolmeester - omdat de ‘zuiver-en-raakheid’
van mijn critiek anders toch maar half ‘zuiver-en-raak’ blijven, en omdat ik je als
vriend mijn volle ‘z.-en-r.-heid’ verschuldigd ben. Alzoo:
Beste Henny, wanneer zal je je personages, Jany of wie ook, met eenvoud
terugbrengen tot jouw grootte, die meer dan groot genoeg is, óf al je verzen zouden
humbug zijn. Op deze manier heb ik je tegen Menno verdedigd, die beweerde dat jij
je grooter wou voordoen dan je bent, met literatorsmiddelen. Deze vergissing van
Menno komt voort uit een vergissing van jou zelf: Je hébt werkelijk nog een rare
eerbied voor literatorsmiddelen. Maar zelf ben je daarom geen literator. Noch Charles,
noch Angèle zijn grooter dan jezelf, integendeel. Als je precies over hen geschreven
had inpl. van ‘vergrootend’, zou Menno zich niet vergist hebben en je proporties
waren goed. Ik heb er met Beb een heelen tijd over gesproken, ofschoon zij niet alles
gelezen heeft; volgens haar is Angèle een soort ‘soul-image’ van je, hierin krijgt
Menno dan gelijk!, ongeveer zooals voor sommige regisseurs en critici Greta Garbo
dat was. Ik geloof dat dit juist is; evenmin als je je personages kleiner moet zien dan
jezelf (mijn fout), moet je ze ook grooter zien, tenminste, erover schrijven alsof je
ze zoveel boeiender en grooter zag. Geen enkele lezer van de betere soort trapt in de
grootheid van een figuur, die alleen bewezen wordt door de verheerlijkte toon
waarmee
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de schrijver over die figuur zijn grootheid fluistert; Stendhal had niets terecht gebracht
van Julien Sorel op deze manier, of Balzac van Vautrin; Multatuli slaagt erin, dank
zij geweldige prestaties erbij, met de Havelaar; het type van de verkeerde methode
is Querido over zijn Havelaar, de artiest in Kunstenaarsleven, die als een soort
Uebermensch door hemzelf voortdurend bewonderd wordt en sprekend lijkt op iedere
flapdrol uit ‘De Kring’. Ik geloof dat ik weet wie jij lezen moet om van deze neiging
af te komen: Tolstoi. En dan misschien minder Oorlog en Vrede dan Anna Karenina.
Daar heb je de soberheid van den schrijver die zijn personages nooit te kort doet en
toch altijd precies weet dat ze nooit een haar grooter zijn dan hijzelf.
Het was met Vera indertijd precies zoo: je schreef over haar als over iets enorm
interessants, en zelf bleef ze maar een worstelend vrouwtje. Als je je personages
werkelijk tastbaar groot en interessant wil maken, moet je een hoop details bedenken;
eindelooze voorbeelden geven van wat Charles en Angèle alzoo uithaalden, en dat
dan nog nuchter. Maar dit - typisch iets voor den ‘geboren romancier’ - ligt niet in
jouw lijn, vrees ik. Ik zie dus één middel: precies, sober, waardig (een rotwoord,
maar hier heel goed) schrijven over personages die je als vanzelfsprekend op jouw
eigen peil behandelt. Als je overtuiging er dan is, moet het slagen!
Anders krijg je altijd dit ietwat bébête spektafel van iemand, die elders toch
voldoende zijn waarde bewezen heeft, die daarom ook hier altijd nog wel iets redt
(door zijn eigen aanwezigheid), maar die als een schooljongen opkijkt naar de
interessante (mysterieuze) grootheden van zijn personages. Jij denkt aan Jany, maar
dat Charles Jany niet is, weet je tenslotte beter dan ieder ander.
Et v'la. Nogmaals veel hartelijks.
Je E.
P.P.S. (voor Hennie in 't bizonder).
Bij het overlezen van H's brief merk ik nog dat die ‘moreele’ accentuatie bij hem
het ‘rechterschap’ aanduidt. Maar ieder verwijt heeft ergens een ‘moreele’ bijsmaak,
en ais je het zoo neemt is het ‘rechterschap’ dus juist. ‘Rechterschap’ dan ook deze
contraverwijten van jullie tegen mij. In laatste instantie geloof ik dat het hier op neer
komt: er moet ergens een moreele achtergrond zijn, ook in de volmaaktste liefde,
ook in de volmaakste vriendschap. Men eischt voor zichzelf, of men wil of niet, dat
degenen van wie men houdt ‘up’ zijn ‘to’ een zekere moreelen standaard. Anders is
het gevoel misschien nog heel echt, maar de verhouding krijgt iets vuigs: mannen
die houden van vrouwen die toch met anderen naar bed ‘moeten’ en omgekeerd,
vrienden die achter elkaar aan klungelen, terwijl er toch allerlei elementen van
verachting zijn, al wordt die niet
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onder oogen gezien en als verachting erkend. Mijn ‘moreele rechterschap’ komt er
in laatste instantie dus op neer dat ik niet als vriend kan beschouwen dien ik eigenlijk
ergens veracht. Als je het zoo neemt, goed; dan wil ik ook wel graag rechter zijn. En
ik zou degene beklagen die van zijn kant mijn vriend zou willen zijn, onder dergelijke
omstandigheden, die zich met mijn sympathie (malgré tout) tevreden zou stellen,
enz. Ik althans zou voor zoo'n soort sympathie hartgrondig bedanken, al kwam die
van den grootsten man van Europa, van een herboren Nietzsche bijv. Het is trouwens
wonderlijk - en ik las dit in het leven van N. door Halévy met ontroering - hoezeer
N. behoefte had zijn vrienden te bewonderen, ook waar zij het allerminst verdienden
(Rhode, Peter Gast, wie al niet?) en dat daaruit zijn latere ontgoochelingen
voortvloeiden. Ik ben dan heel wat gewoon-menschelijker en ‘prettiger’ aangelegd,
maar ik begrijp die ‘hang’ ook volkomen! Jij niet?
Hierop nog antwoord over Charles de Blécourt. Ja, hij is Jany, maar ‘gericht’ en
zonder warmte gegeven. Jany is in wezen zeer zuiver, van een hoogere integriteit;
bij Charles de Blécourt kàn die zuiverheid bestaan, maar ik weet niet of het niet is
omdat wij Jany kennen. Zonder Jany op den achtergrond, zou ik dien mijnheer De
Blécourt houden voor een nogal kakkineus iemand die naar een verward ‘overluchtse’
levensconceptie tracht te leven, daardoor nog onmogelijker wordt, maar die au fond
iets zieligs heeft (als hij zich zoo alleen voelt in Parijs) en die zich in het laatste
hoofdstuk ontpopt - door een late terugkeer naar zijn ware natuur - tot eigenlijk ‘toch
een goeie vent’. Meer hoogachting kan ik hem, zonder den steun van den echten
Jany, niet geven; zij aardigste oogenblikken zijn die waar hij ook het scherpst met
den echten Jany samenvalt, als tegenover die vrouw in Les Deux Magots, en soms
alleen. Wat Jany ook als mensch - afgescheiden van zijn dichterschap nog, dat
natuurlijk bij Jany als verklaring onmisbaar is! - van zoovele anderen onderscheidt,
een reëele zuiverheid en hoogheid, bij alle inzinkingen en vermoeienis, heb je in
Charles de Bl. nergens getroffen. Dit heeft niet met warmte of koelheid te maken,
maar met romanciersmiddelen: nergens is er een scène of hoofdstuk dat dézen kant
van dezen ‘Jany’ bewijst; zijn tweestrijd alleen, en zijn grootere ‘mildheid’ in het
laatste hoofdst. zijn daarvoor niet genoeg. Je had hem b.v. een paar tegenstrijdige
dingen kunnen laten doen, in strijd bedoel ik met zijn kakkineuze houdingen, en op
een ander gebied dan dat van zijn verliefdheid of liefde voor Angèle. Op dit laatste
terrein wordt alles te glibberig, dat spreekt. Tegenover Rutgers (in het laatste gesprek
vooral) vond ik hem bij overlezing juist ontzettend jongensachtig. Maar dat doet er
niet toe: hij is nu zooals hij

Libertinage. Jaargang 1

22
is, en voor den argeloozen lezer wschl. lang niet slecht als
beeld-van-een-zeker-iemand.
27 October (1933)
Hostellerie du Manoir
Le Roselier en Plérin
par Saint Brieuc
(Côtes du Nord) France.
Beste Henny,
Het ‘crushing effect’ van je brief is helaas verloren gegaan doordat Menno je vóór
was met een relaas over het Ducroo-debat bij Binnendijk. Mijn reactie is
doodeenvoudig: het spijt me voor jou persoonlijk en als vriend, maar ik ben er zoo
pertinent zeker van dat ik voor mezelf op den goeden weg ben (de enthousiaste
waardeeringen van Menno, Wim ter Braak, Bep, Jan van Nijlen steunen mij allen
hierin) dat je bezwaren langs mij heen gaan. Als je hier was, zou ik reusachtig prettig
met je erover willen praten, maar per brief voel ik me niet bij machte en het is ook
nutteloos. Ik voel niets voor je ‘sfeer’ - ik weet wat je ermee bedoelt, - ik ben gek
op mijn (= Henry Brulard's) ‘neue Sachlichkeit’, die ik beschouw als het eenige
accent van waarheid voor wat herinneringen wil zijn, de eenige ‘methode’ om het
theater in de confessie te ontgaan. Veroordeel Brulard voor Malte Laurids Brigge,
wat jij ongetwijfeld doen zult, nietwaar? en we zijn er totaal. Het boeiende van ons
gesprek zou niet zijn: of ik gelijk heb of niet om mijn Indische jeugd zóó en vooral
niet anders te schrijven - maar wat joù belet om de noodige fantasie hier aan te
brengen, terwijl je toch fantasie hebben moet. Ik geloof: het absolute gemis aan
‘literatuur’ (ook in den goeden zin van het woord) in mijn toon; jouw verzen, degene
die ik de allerbeste vind, zijn gespannen van fantasie, maar van een ‘literaire’,
geschreven fantasie, die zich voedt met dingen ‘buiten het leven’. Mijn manier van
uit het geheugen opteekenen volgt inderdaad lijnrecht een tegenovergestelde methode;
er is bij mij niets meer geschreven (ook in superieure zin), er is alleen maar in inkt
opgekrabbelde gedachte. Als je me zei: ‘jou rot-namaak-Brulard!’ zou je me treffen:
als je me zegt: ‘schrijf anders, want Brulard vind ik ook rot’, maak je me een uiterst
aanmoedigend compliment. Bep beweert, dat Ducroo veel minder op Brulard lijkt
dan ik denk; Menno vindt dat de invloed frappant is. Maar er is een reden voor, deze:
een Amerikaanse vriendin van Alexeïeff las onlangs Brulard en zei tegen Bep: ‘terwijl
ik het las heb ik voortdurend aan je man moeten denken.’ (Hoe komt dat? Zij heeft
nooit een syllabe van me gelezen!)
Deze kwestie is zóó boeiend - om onze ‘literaire werelden’,
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die weer dwars tegen elkaar ingaan (en als altijd: met meer begrip van mij voor jou
dan van jou voor mij) - dat wij er een dag ingespannen over zouden kunnen praten.
Die absolute overtuiging waarmee je me bezweert deze hoofdstukken op te geven,
vind ik zoo heerlijk, en bewijst hoe werkelijk en totaal mijn toon langs je heen gaat!
Bravo; ik vind het zoo niet bepaald prettig natuurlijk, maar toch - in het absolute uitstekend. Al zijn we de beste vrienden en vòl belangstelling voor elkaar - ééns komt
er telkens weer een moment waarop wij van elkaar zullen zeggen: ‘Nee! dat mot ik
niet’ - jij bij mijn Indische jeugd, ik (ofschoon in veel geringere mate) bij je laatste
‘ik’-stuk in Forum.
We zitten hier nogal goed - d.w.z. ja en neen. Rust in overvloed, maar de
temperatuur is niet bepaald malsch; de streek is mooi, maar mij soms tè eenzaam.
Naar St. Brieuc is het 1 1/2 uur loopen en andere verbindingen zijn allemaal
omslachtig en vervelend, zoodat we feitelijk altijd alleen zitten, op dit ‘puntje van
de Roselier’. Ik ben nu weer aan het werk, maar het heeft tijd gekost voor ik mij
geacclimatiseerd had; in het begin voelde ik mij hier heelemaal leeg en vooral
heelemaal niet in harmonie met de nieuwe omgeving. Ik denk dat jij, die voor zulke
dingen misschien nog gevoeliger bent dan ik, in Spanje ook eerst erg zal moeten
wennen.
Maar waarom loopen we eigenlijk allemaal uit Holland weg? Is dit niet het moment
om ons in Holland in werkelijke actie te begeven? Tegen Mussert b.v., niet uit naam
van het communisme, maar om gewoon vrij te blijven. Natuurlijk is deze ‘vrijheid’
relatief en ook nog een liberaal compromis. Maar voor ons die geen politici zijn en
die geen communist willen worden is de vraag: wat liever? Liberaal ‘Vrij Holland’,
desnoods onder een Colijn, communist of Mussertist? Onze houding is toch werkelijk
nogal laf, al mag zij dan aesthetisch - ook moreel-aesthetisch - verantwoord zijn. ......
verwijt Menno zulke boeken als Dumay, in dezen tijd van ‘overgolvende
tijdstroomen’; alle ‘psychologie’ staat voor dezen idioot nu meteen maar gelijk met
‘armoede’; de romanciers moeten meedoen aan het ‘maken van een nieuwe wereld’!
Tout beau, en er is iets voor te zeggen, maar dan niet: met romans op commando
geleverd! Dan liever niets meer schrijven en werkelijk iets doen in de rotzooi die
zich overal om ons heen voltrekt. Voel je er niet iets voor om naar Holland terug te
gaan en Colijn te verplichten om alle fascisterij te verbieden? Door geregeld de
Mussert-helden te beknokken - door een paar bommen ook? - zou men een heel eind
komen. Stel je voor dat 6000 anti-Musserts de 6000 Musserts te lijf gingen, wat voor
een smoel zou Colijn dan zetten?
Wat voor lezing houd je in Brussel? Ik vind je een schaamte-
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looze rotzak dat je mij - mij, goddoome! - niet vóór iedereen een exemplaar verguld
op snee en in marokijnleeren band van Angèle - mijn pleegdochter, mijn petekind!
- gestuurd hebt! Wil je oogenblikkelijk dit verzuim goedmaken! Stuur zonder een
uur te verliezen 1 ex. hierheen! Ingenaaid - het marokijn scheld ik je dan maar kwijt.
Praat met Jan eens gezellig over mijn boedelbeschrijving en peuterige Indische
jeugd. - Ik hoop van harte dat andere deelen - als de jeugd voorbij is, want ook daar
komt een eind aan! - je beter zullen bevallen, en iets voor mij mogen herwinnen van
de goede opinie die je van Ducroo had in Bellevue (S. et O.). Maar... het belangrijkste
boek van de jongere Hollandsche literatuur is het niet meer, wordt het ook nooit meer
terug, daar moet ik me nu maar mee verzoenen, dat voel ik heel goed.
Veel plezier in Brussel en het beste in Spanje. Zeg Jan dat ik, als het kan, voor
Gr. Ned. over Dumay en over Angèle wil schrijven. Ik vind nu kort en goed dat wij
elkaar toch niet kunnen overlaten aan het vee. Laat hij mij zelf hierover antwoorden.
Hartelijke groeten, ook van Bep, een hand op den Spaanschen drempel, van je
E.
P.S. - Eén ding moet je nog eens overwegen in je bezwaar tegen mijn ‘neue
Sachlichkeit’. Je schreef dat ik voor jou vooral de schrijver was van mijn brieven.
Als ik je in brieven op dezelfde manier de jeugd van Ducroo verteld had, zou je
wschl. geboeid hebben gelezen. Nu het een boek is, verveelt het je. Is dit niet een
bewijs dat je fantasie bij een boek eerst begint te reageeren op een literaire wereld,
op wat over een literair voetlicht moet worden gebracht? - Nijhoff vindt Ducroo net
zoo beroerd als jij; jullie lijken hierin op elkaar. Ik reken nu heelemaal niet meer op
plaatsing in De Gids (zeg dit ook even aan Jan). Maar ook dit is uitstekend.
Fragment (11 Juni 1933)
Nu ik voel dat ik arm ga worden en gedrukt, is het probleem van karakter voor
mij scherper gesteld dan ooit. Zeg nooit kwaad van Multatuli, Henny, hoe slecht je
zijn schrijverij ook vindt; als karakter was het iemand waar we allemaal onze hoed
voor mogen afnemen - ondanks, en juist òm zijn fouten. Voor iemand met zóóveel
zwaks en overgevoeligs, heeft hij zich over de groote lijn bewonderenswaardig
gehouden aan wat hij wou zijn. Om zoo'n ‘acteur’ te zijn moet je ook nog veel van
een ijdeltuit in je hebben, maar van een heroïeke, en waar zoowat niemand in Holland
aan tippen kan.
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Parijs, 10 Oct. 1934.
Beste Henny,
Dank voor je brief. Ik heb het te druk om er lang op te antwoorden. Door al deze
gebeurtenissen en ook doordat ik overwerkt ben (was) heb ik alle contact met Ducroo
verloren, zoodat ik, in plaats van dit boek in October af te leveren, nu aan Querido
geschreven heb dat hij òf wachten moet tot December (en dan nog beloof ik hem
niets) òf het zekere voor het onzekere nemen en de tot dusver gestorte ƒ400.terugnemen. Ik kan dit nù nog terugbetalen! Het idee om een broodschrijver te worden
is toch al niet aanlokkelijk, maar voor mij zeker niet voor dit boek.
Na den dood van Bep's vader is onze situatie zoo onzeker (ik bedoel dat zij zelf
nog niet weet wat zij financieel nu heeft), dat wij allerlei plannen door elkaar maken.
Ik zou je daarover 3 blzn. lang kunnen schrijven, maar het zou des te minder nut
hebben waar over een maand misschien alles weer anders is. Ik zou graag met je
praten, maar deze correspondentie mat me af en bevredigt me niet. Ik ben ook buiten
allerlei dingen geraakt en in heel andere, sinds onze laatste ontmoeting. Such is life,
maar alleen een heel trouwe en ijverige briefwisseling houdt dat bij.
Ik zou je dus willen voorstellen om Parijs aan te doen voor je weer naar Holland
gaat. Wie weet hoeveel je daar zelf nog aan hebt. Vanaf begin November is Slau
hoogstwschl. voor 2 of 3 weken hier; zou je ook hem niet graag terug willen zien?
Ik vind hem zoo menschelijk en aardig als hij nog nooit was; ietwat mat (wie zou
dat niet worden in dat abrutisseerende Tanger), maar toch flink; en voor ons was hij
als gastheer alleraardigst. Bep, die hem alleen uit verhalen kende, heeft een reëele
sympathie voor hem opgevat. Ik zou zeggen: zie dat je begin Nov. ook hier komt;
misschien komen ook Jan Greshoff en Menno dan voor een paar dagen over en
kunnen we van allerlei met elkaar uitwisselen. Over een jaar is het misschien
gasoorlog en zijn we allemaal als insecten uitgeroeid.
De roman in brieven, die je met Vestdijk schrijft, moet erg curieus worden. Ik
snak er naar het resultaat te zien; naderen jullie het einde of wordt de zaak ietwat
meer fictief in Holland zelf voortgezet?
Je bundel kreeg ik. Ik ben heel kwaad dat het idee van alles bij elkaar niet doorgaat,
blijkbaar hebben die gemeenschapsheeren toch meer vat op je dan mij lief is. Ze
hebben dezen bundel in geheel andere letter gezet en dus moet er nu weer gewacht
worden tot dit ook uitverkocht is, voordat het andere boek gerealiseerd wordt! Bon;
ik heb Witte Vrouwen niet, ik
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zal Porta Nigra ook wegzetten, mijn ex. wacht op je, vol inktkrabbels bij elk gedicht.
Neem het weg en laat ik niets meer hiervan zien tot ik je definitieve werken (van de
lier) ontvangen mag; amen.
De rest mondeling. Ook over Nietzsche wil ik graag met je praten: het interesseert
me namelijk wat jij uit hem gehaald hebt. Want ieder haalt het zijne uit dit wonderdier:
Menno, jij en Adolf! de krijgslieden, de stille denkers en de pederasten. Maar Jany
heb je met hem weggeschrikt door hem een totaal ‘onoordeelkundige’ volgorde van
lectuur op te zenden, - ce qui te ressemble. Overigens: wat heeft Jany aan Nietzsche?
Voor hem de poëzie (uitsluitend), en daarbij als hors-d'oeuvre nog wat zuiver
‘idealisme’; nooit, nooit ‘pragmatisme’, ook als hij het uit de verte mooi vindt. Tenzij
misschien een ‘pragmatisme’ van het dier-met-twee-ruggen-in-het-ledikant, maar
ook daar maakt hij weer uitsluitend poëzie van, als zijn wezenlijke ziel in werking
komt. Alzoo...
Hartelijke groeten van ons beiden; je
E.
Fragment (18 April '35)
Ik streef er naar om niet minder te zijn dan mijn literatuur; ik zou die literatuur
zoo noodig op mijn peil terughalen, als ik geloofde dat de eerlijkheid dat gebood.
Menno is precies zoo, en wat hij tegen den dichter heeft (je weet hoe ik het er niet
mee eens ben, in het algemeen) is eigenlijk precies wat ik nu tegen ...... heb. Ik zou
...... hooger stellen als hij wat minder ‘heldhaftig’ en ‘grootsch’ was in zijn literatuur,
om in dat zoo opgevijzelde ‘leven’ wat eerlijker en bewuster te zijn. Je zei vroeger
dat ik mijzelf tekort deed (in mijn Namenootjes, Reinald Godiussen en zoo), en je
had kunnen zeggen dat die tekortdoenerij eigenlijk toch ook op zelfverheffing
neerkwam: van mijzelf dan ten koste van mijn literatuur - maar dan is dat toch nog
een gecompliceerder vorm die vroeger of later toch naar een juistere waardebepaling
voert.
In Ducroo is het evenwicht, geloof ik, wel gevonden. Ik ploeter nu nog aan de
laatste proeven, terwijl 400 blzn. al zijn afgedrukt. De indeling is: 305 blzn.
‘mémoires’, uit Indië en Europa; 85 blzn. ‘gesprekken’; 95 blzn. rotzooi door
geldzorgen en politiek. Soms denk ik met trots: Querido beseft niet wat voor een
boek hij daar uitgeeft, enz., - maar gisteren, bij het overlezen van de afgedrukte
vellen, had ik, ongelogen, het gevoel dat ik te maken had met een verzameling praatjes
en anecdotes zonder het minste belang, en waarvan een behoorlijk mensch zich
afvraagt hoe het mogelijk is dat iemand de behoefte heeft gehad dat alles op papier
te zetten! Natuurlijk is
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het vermoeidheid en ‘sleur’; maar het geeft mij toch ook een helder beeld van hoe
een ander (die werkelijk totaal een ‘ander’ is) tegenover deze lectuur kan staan: de
Kuyle's, Coolens en Lasten, en godbetere 't, misschien ook jij! Spaar me toch vooral
niet, als je merkt dat het zoo is, en zoek de schuld niet bij jezelf uit vriendschap voor
mij, want het is duidelijk dat dit boek pakt of niet, juist als het in zijn soort goed is.
Fragment (najaar 1935)
Ik heb op het oogenblik één verlangen: niets meer te maken te hebben met critische
bemoeienissen op welk gebied ook, en het minst van alles nog de Hollandsche
literatuur; - naar Aix gaan, of Indië, of waar ook, een beetje in de eenzaamheid en
in een nieuwe atmosfeer, en werken aan verhalen, aan sprookjes nog liever dan aan
verhalen ‘van dezen tijd’. Het is zielig dat hiervan zoo weinig terecht zal komen!
Ik lees nu Huizinga; het is soms best, maar soms ook flink ouwehoerig. Dat hij
iedere cultuur een ‘metaphysisch streven’ toedenkt is best, maar klakkeloos
vereenzelvigt hij dat soms met ‘christelijke beschaving’, wat hem op slag
onbetrouwbaar maakt voor mijn gevoel, omdat ik de onmogelijkheid van een aardsche,
materialistische cultuur in geen geval wil hooren verkondigen door een ‘christen’ al is hij ex-vrijzinnig-protestant. En dan andere rarigheden, als aan de eene kant het
‘kennen’, de ‘waarheid’ stellen boven een keuze berustend op ‘affecten’ - en dan
opeens, een kopschuw worden voor de bacterie-oorlog, met uitroepen van ‘ja, dit is
een zaak van gevoel’, terwijl zijn ‘kennen’ en zijn ‘waarheid’ dus blijkbaar alle
gifgassen, brandbommen en andere smeerlapperij slikken. Zooiets is toch
weerzinwekkend. Je denkt: 50 jaar bacterie-oorlog en deze man zou het als historie
beschouwen, en het dus vanzelfsprekend vinden. (Gesteld, bedoel ik, dat hij ook 50
jaar later geboren was). (...............)
- Maar ik voel me idioot worden, langzamerhand, met het kapittelen van al deze
onbelezen betweters; ik die mijzelf soms zoo verdomd pijnlijk onwetend vind, dat
ik jaren zou willen studeren.
Op de een of andere manier moet ik hier toch uit zien te komen. Ik verlies
ontzettend veel tijd op deze manier, en het resultaat is tóch nihil, - en erger, de
schrijverij op zichzelf kan niet goed zijn, al heb je 't op het moment zelf ook met een
zekere Schwung geschreven. Ik haal er expres die ......... bij om je te laten voelen in
welke vicieuze cirkel ik me opeens zie, met mijn heele hopelooze ‘cultuuractiviteit’
voor dat rotland. Je kunt het ook bij Huizinga nagaan - die het dan zooveel gedegener
en ernstiger opvat - hoe zijn heele toon tenslotte be-
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doeld blijft voor de hulponderwijzers. En Multatuli, en Verwey, en Van Eeden; je
bent geloof ik a priori verneukt, als je moet ageren tegen dién achtergrond. Het kan
overal zoo zijn; maar bij ons werken de omstandigheden toch wel erg mee.
Het eenige wat erop zit is misschien: jezelf te herzien. Vandaar dat Querido bijna
gelijk krijgt tegen mij, al waren zijn argumenten er ook naast. Hoe sta jij zelf afgescheiden van je veranderde meeningen en een zekere evolutie natuurlijk tegenover àl je oudere critieken?
Ik eindig hier nu maar, ofschoon ik toch niet slapen kan. De beroerdste smaak is
dat je, al wéét je dat alles relatief is, in zulke momenten toch opeens meent een blik
te hebben in het ware. Je denkt: ‘kon ik maar altijd zoo voelen als nu’. - Alleen, wat
zou je dan moeten doen? Meesterwerken maken: niets dan verhalen, gedichten,
romans, drama's in verzen? Tenslotte, Byron, Kleist, Lermontov, enz., schreven geen
critieken! Van Schendel ook niet. - Maar hier is een fatum dat op ons rust, - op jou
minder dan op mij, geloof ik, - dat ons toch niet met rust zal laten. Ik weet heel goed
wat dit in den grond is: de behoefte om tegenover de dingen zelf te getuigen. (Niet
in de zijdelingsche afrekeningen, hoeveel ‘hooger’ dan ook, van ‘scheppend werk’.)
Parijs, 18 Dec. '35
Beste Henny,
Fermina Marquez loopt inderdaad heel wat minder vlot dan de Hemdenmaker (en
Barnabooth), maar dat is - tenzij mijn taal niet deugt? - minder mijn schuld, geloof
ik, dan die van Larbaud. Het boek is geschreven met een wat geparalyseerde,
schoolsche, charme; erg veel leesteekens, klassiekerige syntaxis, etc. - het viel me
op bij het vertalen, hoeveel losser, en wèrkelijk-beter-geschreven, Barnabooth is. Intusschen, die arme Larbaud ligt zwaar ziek, al 3 of 4 maanden; hij is heelemaal
verlamd geweest en is het nu nog half, kan niet spreken, en men zegt dat hij opgegeven
is. Ik denk er vaak aan, maar merk meteen (tot mijn spijt) dat hij niet meer voor mij
is wat hij vroeger was; vroeger zou ik doodongelukkig zijn geweest.
Ik tracht zoo min mogelijk aan Ferdy de G. te denken, maar het hangt me toch
boven het hoofd. En andere dingen, vóór ik ga... Bep en ik hebben besloten in ieder
geval nog een half jaar in Parijs te blijven, dus tot Augustus a.s. Wij hebben nu ‘les’
van een phenomeen, doorkneed in Grieksche cultuur, ex-revolutionnair in Rusland,
Italiaan overigens, maar die Fransch en Russisch en Italiaansch spreekt en schrijft
als 3 moedertalen; verder een alleraardigst iemand, heel arm en op het oogenblik los
van alles, behalve van een soort Grieksche levens-
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philosophie, kortom een zonderling, en precies zoo een als je in Parijs zou willen
ontmoeten; hij is 48 jaar en heet Andrea Caffi*). Wij lezen en bespreken op het
oogenblik Herodotus met hem, daarna Thucydides, daarna wschl. de voor-socratische
philosophen. Maar daarnaast heb ik hem als vraagbaak voor alles, want hij weet
werkelijk alles: hij zou de beroemde P.N. van Eyck op dit gebied misschien nog
overtroeven! Wij hebben een uitstekende Fransche vertaling van Herodotus, die
werkelijk verrukkelijk is; daarnaast een zeer goede, geheel up-to-date geschiedenis
van Griekenland, van Robert Cohen.
Caffi moet niet veel van Nietzsche hebben, in wien hij de ‘barbaar’ èn de
‘privatdozent’ niet kan uitstaan; en bovendien, zegt hij, kent hij hem van 1906, toen
alle imbecielen den mond vol van hem hadden. Hij vindt Psyche van Erwin Rohde
zéér goed. Maar dit alles is tenslotte ‘Grieksch’. Alleen is deze Caffi ook als karakter
zeer de moeite waard; hij had geld en heeft alles opgegeven onder invloed van een
Russischen meester, toen hij merkte dat er menschen onderdrukt en in armoede
leefden; hij is op het punt geweest dorpsonderwijzer te worden in plaats van aan te
sturen op een professoraat, maar zijn leermeester zelf heeft het hem ontraden en dus
is hij gewoon militant sociaal-revolutionnair geworden. Hij heeft 3 × in de gevangenis
gezeten onder het tsarisme en 3 × onder het bolsjewisme. In 1914, toen de oorlog
uitbrak, was hij in Frankrijk, en ofschoon hij niets voor den oorlog voelde, kon hij
het niet verdragen zijn vrienden te zien gaan en zelf gedekt te blijven; hij is toen eerst
vrijwilliger geweest in het Fransche leger, daarna heeft hij gevochten aan het
Italiaansche front. Het is een van de weinige menschen die werkelijk met intelligentie
van den oorlog vertellen; hij is bv. door een Duitscher met een bril en een baard bij
een bajonetaanval in de schouder gewond: de man keek hem zóó woest aan, zei hij,
en was er zóó op gesteld hem aan de bajonet te rijgen, en hij kon alleen maar pareeren,
waarbij hij het ding toch nog in de schouder kreeg; maar op hetzelfde oogenblik stak
een Italiaansche vriend van hem, een ‘charmante jongen’, ook intellectueel, dien
armen Oberlehrer (hij noemt hem maar zoo vanwege dien bril en dien baard) zijn
bajonet door en door het lijf, van opzij, zoodat hij hem nog heeft zien vallen. Dit is
één pittoresk détail, maar over gevoelens, andere menschen en zoo, portretten,
waarnemingen van allerlei aard, heeft hij hoopen te vertellen. Hij is daarbij werkelijk
erg sympathiek, een beetje buiten het leven staand, of buiten dezen tijd, maar vol
belangstelling er voor. Voor mijn ‘studies’ van

*) Deze Andrea Caffi is de A.C. die in verschillende gesprekken voorkomt, welke door du
Perron werden vastgelegd in zijn Blocnote klein formaat (later: In deze grootse tijd). (Noot
v.d. Red.)

Libertinage. Jaargang 1

30
het grootste belang; en misschien zet ik hemzelf ook nog in een verhaal: wij zijn nu
eenmaal profiteurs!
Mijn programma is nu zoo: eerst Herodotus en de Ilias, met Cohen en Caffi er
naast; tegelijk zamel ik op de Nationale allerlei gegevens op over de Kaukasus.
Daarna lees ik: een leven van Lermontov, dat ik hier heb (deze man zou joù verrukken,
denk ik!), Tolstoï, De Kozakken en Hadji Moerad, nog eens Un Héros de notre Temps
van Lermontov, denk ik; daarna - eind Januari? - schrijf ik definitief mijn eerste
verhaal, dat nu in aanteekeningen al rijkelijk bestaat. Ik heb ook nog een heel deel
Russische geschiedenis gelezen, nl. over Alexander I en Nikolaas I; - en dit alles
voor een verhaal van pl.m. 35 blzn., dat zich bovendien in een soort ‘droom’ afspeelt!
Zeg nu niet dat ik niet conscientieus ben! Het ‘studeeren’ is een plezier op zichzelf,
en komt later voor allerlei andere dingen wschl. rijkelijk van pas, maar in mijn verhaal
merk je wschl. niets van dit alles. Toch ben ik er absoluut zeker van dat het ervoor
heeft gediend.
Ik sprak met Malraux over dien meneer Lucasz (een Hongaar); volgens M. van
weinig belang. Lees Proost over Russische Literatuur, en geloof dan maar dat ze
allemaal zoo'n beetje hetzelfde liedje zingen. Ik zal Caffi nog eens naar Lucasz
vragen; Noth zit in Aix, zooals ik je al schreef.
Wat wonderlijk, dat Vreede nu opeens ‘niet van zooveel belang’ is. Ik dacht dat
het een hoofdwerk van je zou worden! Naar die Rembrandt-editie zal ik uitzien. Van
Jan hoorde ik dat je van 1-8 Jan. bij hem gaat logeeren. Kan je dan niet 2 of 3 dagen
hier komen, bv. om kennis te maken met Malraux of met Caffi, en om weer wat ‘bij
te praten’?
Nu, ik eindig deze brief zonder ordening of evenwicht, in groote haast geschreven,
tusschen de wieg van Alijn en die vele en mooie ‘studies’ door! Hartelijke groeten
aan zusje Rina, een hand van je
E.
P.S. Heeft Guilloux je zijn Sang Noir gestuurd? en las je het? Als je in Brussel bent,
koop dan bij de librairie Lamertin, Montagne de la Cour - de eenige die het heeft een boek, stomweg getiteld Perles de la Poésie Slave, vertaald in Fransche verzen
door Henri Grégoire (een ‘geniaal’ iemand): in werkelijkheid een keuze van de beste
gedichten van Lermontov, met een staartje er achter uit Poesjkin en Mickiewicz,
voor het groote publiek. Uitgegeven in 1918 bij de ‘Imprimerie Bénard’ te Liège
(Luik). Een wonderlijk boekje, maar uitstekend als vertaling. Guilloux heeft deze
berijmde tekst vergeleken met een proza-vertaling en was er verbaasd van. En die
Grégoire kent
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zooiets als 13 talen. Het boekje kost pl.m. 20 belg. frs., dus nu zoowat een gulden.
Ik denk dat je het erg goed vindt. Het is iets tusschen... Slau en Byron!
Parijs, Maandag ('35)
Beste Henny,
Gelijk hiermee zend ik je die boekjes en - in een ander pak - Ducroo. Zou je tegen
24 Augustus, als we elkaar dus terugzien, alles nauwkeurig gelezen kunnen hebben?
Schrap met potlood aan wat volgens jou weg kan (of nog anders moet). Let ook op
storende herhalingen.
Ik heb gisteren niet geantwoord op die ‘polen’-kwestie; vooral omdat ik die altijd
meer als bij-wijze-van-spreken heb beschouwd. Jany en ik als jouw polen is heel
aardig als beeld, en laat ook wel begrijpen wat er bedoeld wordt, maar als je ook
maar even gaat verdiepen is zooiets natuurlijk altijd onjuist. Dat je nu alleen maar
‘vóór je ziet’, enz. wil dus alleen maar zeggen dat je de beelden verlaat en je intensief
instelt op het probleem (of de toestand) zooals het is. Maar als mijn invloed, of hoe
je 't noemen wilt, je althans genezen heeft van de ‘liefde voor Brigge’ (dit drukt wel
precies uit wat ik bedoel), dan feliciteer ik ons beiden. Brigge is een groot man voor
alle Binnendijken van de wereldliteratuur; geloof maar dat het er van wemelt, en in
alle ‘begaafdheden’. Je kunt Stendhal tegenover deze kul stellen, maar ook Tolstoï,
die toch maar bitter weinig op Stendhal lijkt; het komt gewoon neer op de meest
gezonde afkeer van iedere schrijver met zin-voor-waarheid - met
verantwoordelijkheidsgevoel - voor een bepaald soort ‘literatuur’. Als er één ding is
waarom ik Bep bv. hoog stel, dan is het om de intrinsieke onmogelijkheid voor haar
om zich als juffrouw Abelone te zien, - of het nu een Rilke is die haar zoo zien zou,
of een Couperus (ik denk nu aan die ‘fijne vrouw’ Metamorfoze). - Met dat al ziet
ze toch tegen Indië op!
Van Malraux nog steeds geen bericht, en niet alleen dat ik het niet heb, maar
niemand. Wij beginnen ons nu een beetje ongerust te maken: misschien hebben ze
hem toch niet uit Biarritz laten vertrekken, maar zoo ja, dan zou hij nu allang in
Madrid moeten zijn. - Er wordt daar ongemeen hard gevochten, en met alle ‘heroïsme’
dat men zich wenschen kan: het is als een soort Vendée-oorlog, maar met vliegtuigen
en mitrailleurs. Als ik nog ga, hoop ik in Madrid te zijn vóór de overwinning, want
daarna wordt alles wschl. een beetje dégoutant. Ofschoon... er zal nog wel onrust
genoeg zijn de eerste maanden. Als ik nu via Barcelona naar Madrid trek, reis ik
voortdurend door ‘linksche’ wateren. Bep weet nog altijd niet of ze mee zal gaan of
volgen. In ieder geval vertrek ik niet voor
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Woensdag: ook als er vandaag nog een telegram van M. komt hebben we (heb ik)
toch nog een volle dag noodig voor allerlei regelingen.
Vale et me ama.
E.
Twee fragmenten.
Toch, wat je me schrijft lijkt me ditmaal geheel juist; en dat wat voor jou de ‘juiste
lijn’ is. - Ik ben erg benieuwd naar wat je van Ducroo zult zeggen als je de heele
rommel bij elkaar ziet, en als dus het rhythme en de afwisseling van toon enz. van
500 blzn. zich laten gelden, en niet, zooals nu, wat losse fragmenten, die tenslotte
toch in de ‘ruimte’ verloren gaan. Ik vind het eind - de laatste 3 hoofdstukken die
eigenlijk totaal parallel gaan met De Smalle Mens (maar hoe zou het anders?) allerminst ‘goed’; het hoeft ook niet ‘goed’ te zijn, als het maar in zekeren zin ‘fataal’
is. En het feit dat ik geprobeerd heb dit einde anders te krijgen, en dat het mij absoluut
niet gelukt is, dat ik alleen dit kon maken en zelfs geen nuance verschillend, heeft
op zichzelf iets imposants! Bovendien, als het maar niet vervelend is. Maar misschien
zal jij 3/4 van het boek vervelend vinden, lang vóór je aan het einde toe bent!
Er is met dat al veel ‘Dichtung’ - een mooier woord voor leugen - in al deze
‘Wahrheit’. Een ‘echte’ waarheid en een ‘kunst’-waarheid, zooals ik Menno schreef;
en de laatste voldoet alleen den lezer die de ‘echte’ waarheid niet kent of meent te
kennen.
Dat Jan, jij, Slau, Menno, zelfs Jany het*) zouden kunnen lezen als ‘nur’ literair
werk is natuurlijk kolder. Wat mij van jullie dus interesseert is primo de gewone,
menschelijke reactie, daarna eerst: de poging tot litteraire waardebepaling. - Maar
ik ben ook erg benieuwd naar de reactie van de vrouwen van mijn vrienden, omdat
die ergens toch instinctief een grooter afstand weten te bewaren. Ant-van-Menno,
die heelemaal niet dom is en absoluut geen literaire vrouw, is hierin bijv. van waarde;
zij beweert dat zij het boek zeer geboeid gelezen zou hebben, ook als zij mij niet
gekend had. En een eerlijke reactie van: ‘O, wat een mispunt!’ is natuurlijk ook
prachtvol. Misschien zal Rien-van-Henny die leveren (Bep-van-Eddy zegt dat ze
niet veel opinie meer over heeft, na alle medewerking!) Atie-van-Jan zegt dat ze
niets ziet dan Eddy, en dat die er zoo natuurlijk in voorkomt, dit is ‘un peu faible...’

*) Namelijk Het Land van Herkomst, dat hier door du Perron steeds Ducroo genoemd wordt.
(Red.)
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Parijs, Dinsdagavond (Sept. '36)
Beste Henny,
Op dit mooie papier* (van het café de Flore) kom ik je aankondigen dat er een
snoezig klein boekje bestaat, wschl. pas bij Kröner uitgekomen, in hetzelfde
zakformaat waarin jij Burckhardt hebt, getiteld Die Vorsokratiker en bevattende alle
fragmenten, met inl. van Wilhelm Capelle. Is dit niet nog beter dan het boek van
Burnett? De vertaling zal wel goed zijn; je verstaat beter Duitsch dan Fransch, après
tout; en zoowel formaat als uitgave zijn véél aardiger. Het kost hier 23 frs., dus 1
franc goedkooper dan Burnett bij Payot. Je zult het in Brussel ook wel kunnen krijgen
(bestellen).
Vanmorgen kreeg ik een brief van Jany, dat het met Slauerhoff vrijwel afgeloopen
was. De brief was van Zondagavond; de dood werd voor Maandagochtend verwacht
- een beetje sinister, want Darja zou in den nacht even komen en Maandag weer
weggaan, en Jany dacht: hij ook. Het was een erg zielig beeld dat Jany mij er van
gaf, en ik moet zeggen dat ik er den heelen dag van onder den indruk ben. Jammer
dat hij het zóó ver moest brengen met mij, in de vernieling. Hij sterft nu althans wel
heelemaal als een poète maudit, later dan Corbière en Laforgue, maar in hetzelfde
levensjaar als Rimbaud: 37.
Ik hoop dat het voor ons beter afloopt. Maar God weet met wat voor een einde wij
elkaar ook nog kunnen verrassen: het schijnt toch vrij gemakkelijk te gaan.
Schrijf nog eens hierheen, ook of jullie wat gevonden hebt. Vraag ook Jan me nog
wat te schrijven. Ik antwoord nog behoorlijk, vóór ik wegga.
Je E.
Fragment (1937?)
Wat nu ......... betreft, hij doet er verkeerd aan mij te lezen, mij ‘boeiend’ te vinden,
enz. Zeg hem, als je hem weer spreekt, uit mijn naam dat menschen als ik het een
bewijs achten dat zij op den goeden weg zijn (laat ons zeggen: in de vervulling van
‘zichzelf’) wanneer zij menschen van zijn soort ‘teleurstellen’. ‘L'honnête homme’
die den aansteller in zichzelf tracht uit te roeien, is een teleurstelling voor den
aansteller die al zijn ‘honnêteté’ zal opofferen voor een aanstellerij die hij
allesheiligend vindt den naam ‘kunst’. (.........) Enz.; het is onnoodig hier dieper op
in te gaan; wees er alleen van verzekerd dat het mij behagelijk stemt als ik .........
‘teleurstel’. Terwijl de opinie van iemand als dien pater mij alleen maar onverschillig
is. Wat is een ‘mensch’ voor hem, en wat bedoelt

*

De brief is geschreven op een geruit blaadje papier uit een schoolschrift. (Red.)
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hij met een ‘boeiend’ mensen? Als je hem liet doorpraten, zou hij je òf banaliteiten
verkondigen òf stommiteiten; ik ben er in ieder geval zeker van dat wat er werkelijk
goed of boeiend in mij zou kunnen zijn, niets uitstaande heeft met de begrippen die
dit soort lezers aan die woorden hechten. En dan, wat een kul! - je weet niet hoe ik
mij aan het begin voel staan van een heel leven, en hoe ik nu eerst besef hoeveel ik
nooit realiseeren zal. Een ‘honnête homme’ te acteeren is oneindig makkelijker dan
het werkelijk te zijn. Het gezwam over ‘kunst’ is werkelijk - bewust of onbewust een prachtig masker voor het streven naar verleugendheid, bij wijze van troost of
van wat dan ook. En al die ‘luciditeit’ van mij is 9 op de 10 keer ook nog maar half
en flauwe kul. Opeens krijg je je zelf door, en je zegt in werkelijke eerlijkheid:
‘God-god, wat ben ik weinig zaaks.’ Een ander zou zooiets niet tegen je moeten
zeggen, niet als hij je vijand is en niet als hij je vriend is, maar als je jezelf opeens
zoo te pakken krijgt dan is het ook onontkoombaar. Ik heb het gevoel dat Bep en
Ducroo de twee eenige dingen zijn die ik (momenteel of ten naastenbij) ‘gerealiseerd’
heb, en Ducroo is dan - in dit licht gezien - nog maar erg, erg matig. Maar als morgen
......... komt vertellen dat Ducroo voor hèm een débâcle is, dan denk ik met alle
zekerheid van de eenvoud: ‘Er staat dus toch nog verdomd veel goeds in’. Dit alles
is geen literatuur; het zijn menschelijke points de repère (hoe heet dat in onze schoone
taal?).
Tjitjoeroeg, 2 Maart 1937
Beste Henny,
Gisteren schreef ik je - en iets eerder ook al; er moeten twee gewone brieven naar
je toe zijn. Vandaag je luchtpostbrief no. 2, waarop ik per lp. antwoord. Gisteren was
ik ziek, vandaag down. Ik kreeg nl. een brief van Querido op mijn voorstel over
Multatuli: erg kort en zakelijk, en dat ze wel wouen, maar ‘op gedeelde winst’; wat
dit is weet ik zelf nog niet. Ik heb ze geërgerd teruggeschreven dat ik zoo naïef ben
geweest om te denken dat ik, met het harde werken dat ik er voor gedaan heb, wat
geld zou verdienen. Erg ‘chic’ is die firma toch niet tegenover mij, vind ik. Eerst die
blocnote-historie, en nu dit weer. - Daarbij komen nu de ongunstige berichten over
het scheepsjournaal, dat dus hevig geouwehoer blijkt te zijn zonder meer; ik had
gedacht dat het nog wel meer was, dat het een beteekenis had. Maar als jullie alle 3
het zoo beroerd vinden, zullen jullie wel gelijk hebben. Jan moet me het ms. dan
maar terugzenden, misschien kan het als uittreksel nog voor dit of dat dienen. Als ik
later beroemd sterf, betalen ze hier nog eens goud voor!
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Het zou me minder kunnen schelen als ik nu hier niet meteen het vooruitzicht had
van nu ook voor niets aan die Mult. gewerkt te hebben (ik schreef je daarover in mijn
niet-lp.-brieven.) Ik hoop dat jij met je lezingen een prettiger gevoel krijgt. De
beroerdigheid voor mij is de voortdurende moreele druk van zelf niets te verdienen.
Het eerste geplaatste artikel sinds ik in Indië ben, is nu dat over Lebak: de opbrengst
er van gaat linea recta naar Jan of zoo, voor kleeren van Gille. Ik heb op het oogenblik
trek om mijn ms. van Mult. te verscheuren, of mèt het scheepsj. in een koffer te
gooien, en dan aan niets meer te denken dan die baan, die ook maar niet loskomt.
Maar dan zou ik meteen voorgoed van Querido af willen zijn. Over al mijn
gesolliciteer schreef ik je ook in die brief (de 1e gewone), meen ik; anders heb je er
niets bij verloren. Er wordt op het oogenblik gewerkt voor me aan een plaatsje als
‘middelbaar ambtenaar’ op het Dept. van Financiën. Ze zullen mij wel niet willen,
en àls ik het krijg: moet ik me als ambtenaar prettig voelen? Ik ben op het oogenblik
al zoekende naar kanalen om mijn opinie over van alles en nog wat hier in Indië te
spuien. In ieder geval zal ik, àls ik hier 3 jaar blijf, materie over dit land genoeg
hebben. Op Ducroo zal het niet meer lijken; althans wat de wezens hier betreft. Ik
schreef je geloof ik al dat Mult. in deze omgeving een halfgod wordt. En met hoe
meer onderscheidingsvermogen je toegerust bent, hoe meer je dat zoo ziet. In je
jeugd vind je Mult. een held, maar hoè ellendig het tuig is waarmee hij te doen had,
besef je dan niet, - tenminste als je er zelf bij hoort. Ik zou de pa Ducroo's en ooms
van Kuycken nu anders zien, dat verzeker ik je.
Daarom ook begrijp ik niets van de ietwat seniele wereldwijsheid waarmee Jan
en jij blijkbaar reageeren op dat ‘onbeduidende’ en ‘magere’ en ‘poovere’ boekje
van Gide. Er is maar één vraag, om alle gelul te voorkomen: als jullie Gide waren,
en je naam gegeven hadden 100% pro die stalinistische moordenaarstroep en
onderdrukkers, en je was dan in dat rotland geweest, had je dan gelogen of disciplinair
gezwegen? Het gaat er niet om of Gide ‘trouvailles’ kwam aanbrengen - die ploerten
daarginds zijn slimmer dan hij op dat terrein en hadden wel gezorgd dat hij die niet
doen kon; - het gaat erom of hij niet, juist omdat hij van tevoren zijn naam aan die
beweging had gekoppeld, de waarheid moest zeggen, poover of interessant of niet.
Dat de bourgeois en andere akeligerds zijn verklaringen zouden uitbuiten, zóó idioot
is hij ook niet geweest om dat niet in te zien; dat allerlei slimmerds het ‘al lang
wisten’, wist hij heusch ook wel! Niettemin, het heeft die 100% leugenaars en
gedisciplineerden verdomd gehinderd dat hij deze poovere verklaringen deed; hij
juist; en dat hij dat toch deed,
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tegen de raadgevingen en het andere gekonkel in, dat is wat ik in hem bewonder.
Dat is precies wat ik zou hebben willen doen, en wat ik misschien niet eens gedurfd
had, wie weet? dat is in ieder geval waarom ik Gide's moed - deze moed tot eerlijkheid
juist, in deze verleugende rottijd - ver stel boven de moed van Malraux om in
luchtschepen te gaan. Malraux heeft de moed van iedere luitenant, Gide is moediger
geweest dan Erasmus in zijn tijd, want wat hij verdedigt is een ‘erasmiaansche’
waarde, een waarde van (de vrijheid van) de geest, en op gevaar van voor verrader,
enz. door te gaan en beklad te worden door de toejuichingen van rechts, zooals ook
allebei gebeurd is.
Dat jij dit niet inziet: dat het niet gaat om de inhoud van Gide's boekje (ofschoon
ik ook die niet zoo veracht als Jan en jij!) maar om zijn getuigenis, zijn houding in
het heerschende conflict van de leugenaars van rechts tegen de leugenaars van links,
dat maakt me eigenlijk kwaadaardig! Zooals ik Jan al schreef: als jullie zoo wereldwijs
worden, feliciteer ik je er niet mee; wat jullie nu vertellen, dat vertelt iedere
Ehrenburg, om zijn huidje te sparen. Ik bewonder Gide, die op een decisief moment,
zijn waarheid en zijn hoogste waarde voorstaat, tegenover de zooveel millioen
slimmerikken die disciplinair smoelhouden of liegen voor hun standje. Dat hij ‘naïef’
en ‘ouderwetsch’ is geloof ik graag! Precies zoals Multatuli naïef en ‘neurasthenisch’,
of ‘excentriek’ of ‘overijld en heethoofdig’ was; de troep die knoeit, en die altijd
1001 redenen heeft om het geknoei en het meeknoeien als normaal en heilzaam voor
te stellen, heeft altijd termen genoeg! Voor mij heeft de ouderwetsche Gide bewezen
superieur, zeer superieur aan de nieuwerwetsche Malraux te zijn; hij alleen heeft mij
niet teleurgesteld in deze bloedige ploertengrap waar Europa nu links of rechts aan
meedoet, en dat hij dat gedaan heeft, niet als ‘liberaal’ (in de positie van Menno, jij
of ik) maar als communist, vind ik prachtig. Het is een van de weinige dingen van
den laatsten tijd geweest die mij ‘met het leven verzoenden’. Dat is eig. alles wat ik
te zeggen heb, want of de onthullingen van Gide al-of-niet even interessant zijn als
bv. die van Istrati of Victor Serge kan me eig. geen bal schelen. Ik lees hem altijd
liever, en vooral, hij is voor mij ook ‘onverdachter’ dan die andere heeren, die toch
altijd nog wat ‘pooverder denkers’ zijn dan hij, al hebben ze meer ‘documenten’.
‘Onverantwoordelijk’, die vergelijking met Duitschland? Waarom? Dat weet hij
dan nu eens wèl zonder er geweest te zijn; en hij is er bovendien geweest. Het is één
pot nat; daarvoor hoeft niemand reizen te maken of onderzoeken in te stellen, zooals
jij zelf zegt. Alleen viel er een soort imbeciele sympathie voor Rusland, van menschen
van ons soort, te be-
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strijden. Ik denk nu precies als Gans, als De Kadt: als je die keus hebt alleen maar,
dan een touw om je nek. Of muzelman worden.
Ik heb van hier nog steeds niets te vertellen; we zitten hier opgesloten, en de dingen
die ik zou kunnen vertellen zouden meer genuanceerd moeten worden, zijn te lang
voor brieven, waarin ze ook maar ‘poover’ zouden zijn. Later beter. Heel veel
hartelijke groeten, ook van Bep en aan Rien, een poot van je
E.
Garoet, 3 Dec. '37
Beste Henny,
Hierbij 't gedicht terug. Ik vind 't aardig, wèl om op te nemen, maar niet werkelijk
goed. Voor mijn gevoel gaat alles mis vanaf de regel
‘veroordeeld was tot het gevecht (of: dit lot)’.
Ik geloof dat je de rest moet schrappen, vergeten en een ander eind maken. ‘Het
zwaard’ vind ik al even banaal als ‘de man’. Wat is dat nu weer voor een man?
Alweer die Jezus?
Hoe meer ik van deze nieuwe (?) gedichten lees, hoe meer ik vind dat je de ‘vuren
lach’ met letters van vuur moet opnemen!
Voilà. Ik ben zeer uit mijn doen en maak 't kort. Bep is uit Batavia teruggekeerd,
zonder iets te hebben kunnen doen. De hotels zijn duur en zéér deprimeerend,
gemeubelde huizen zijn er zoo goed als niet, en zoo ja, dan in een buurt zoo ver van
mijn archief, dat het een fortuin zou kosten aan vervoer (.taxi's zijn er bij hoopen,
maar de tram gaat lang niet overal in Batavia!). Als we een ongemeubeld huis moeten
nemen en dat meubelen, ruïneeren we ons daaraan, en dat in een zoo onzekere
toestand als de onze.
Kortom: ik heb dysenterie - een ziekte die in de tropen zoowat onuitroeibaar is.
Mijn lever is aangetast. Vanmorgen ben ik 1 uur lang half blind geweest - gouden
strepen en slangetjes en vlekken voor mijn oogen, zoo dat ik niet eens kon lezen. (Is
dit alleen vermoeidheid? heeft het met de lever te maken? Ik heb het zoo lang ik leef
nog nooit zoo gehad.) Bep zal hoogstwschl. het klimaat van Bat. niet verdragen.
Kortom, terwijl ieder me ‘feliciteert’ met deze ‘voet op de ladder’, ben ik door en
door pessimistisch gestemd en geloof dat we 't, op zijn best, nog een jaar in Indië
kunnen bolwerken, en dat we dan overhaast naar Europa terug zullen moeten, zoowel
voor mijn gezondheidstoestand als voor die van Bep.
Van Querido krijg ik ontmoedigende brieven over mijn werk en event. uitgaven.
Het schijnt voor mij steeds te moeten neerkomen op de formule maximum werk voor
minimum loon. Ik mag geen boek over Indië uitgeven, maar Jan's Rebuten worden
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(hoewel géén roman!) in de Salamander-serie herdrukt; ik mag géén boek over Indië
in notities schrijven (mijn idee van Romes, Naples et Florence, en denk aan Huxley's
Jesting Pilate, dat net zoo geschreven is en alle succes heeft gehad), maar van
Deyssel's Frank Rozelaar, dat uit notities bestaat zonder kop of staart en waar Lubbes
dus van moest ijzen, wordt herdrukt. Ik heb er vreê mee, dat dit uitgeverslogika is,
maar de consequentie wordt tenslotte: dat ik Den Doolaard moet zien te worden òf
m'n smoel houden. De keuze is voor mij niet moeilijk: ik ben liever stom dan een
bulkende idioot.
Ik heb Q. nu opnieuw geschreven om een bevredigende formule voor De
Onzekeren. Maar ik word er moe van, en bij voorbaat verlamd. Het is duidelijk dat
de vorm die (Bep en) ik wil(len), en die verreweg de boeiendste, rijkste, beste is voor
ons, voor Lubbes neerkomt op: ‘geen eenheid’, waarom zooveel menschen? waar
gaat dat naar toe? ik kan ze niet ‘zien’, het zijn ‘marionetten’, en kortom, het is niet
dik, niet uitvoerig, niet voorgekauwd genoeg. Dat weet ik, dat kan ik Q. of wie ook
op een briefje geven. Gevolg, ik ploeter misschien, 2, 3 jaar buiten mijn kantooruren
aan een dik boek, dat slecht betaald wordt omdat het dik is (vanwege de meerdere
drukkosten en zoo) en dat door de Lubbes-kritiek zal worden ‘afgewezen’ naarmate
het goed is. Is het niet beter dat ik er maar mee uitschei?
Ik schreef Jan lange brieven over dit boek, vol enthousiasme, ook met het oog op
geheele of gedeeltelijke plaatsing in Gr. Ned., practisch voor mij het éénige tijdschrift.
Hij reageerde er met geen kik op. Ik maak hem geen verwijten, hij is zelf beroerd
van alles en nog wat. Maar ik voel het wèl, en ik kan niet zeggen dat dit erg
aanmoedigend voor me is of me hart geeft om vol te houden tegen alle Lubbessen
in.
Soit; voor alles wordt een oplossing gevonden en ‘ook dit zal voorbijgaan’. - ‘Tout
finit par s'arranger, zoals Pia zei... mais il faut dire que tout s'arrange plutôt mal’. Met Batavia, met Bep's toestand, met mijn dysenterie of toekomstig lever-abces, met
Querido en zijn Lubbes-publiek, met de heele poepzooi zal wel een arrangement
getroffen worden. Maar als ik overmorgen verrekte zou 't beter zijn.
Ik heb één plezier gehad, dezer dagen, het bericht van Jan over dien Londenschen
bewonderaar van jou, van die 10.000 belg. frs. Het is niet zóóveel, maar de daad
geeft je weer moed. Ik verzeker je dat ik er echt blij om ben.
Nu, later beter, vmdl. uit het ‘arrangement’ van Batavia.
Steeds je E.
P.S. - ik schrijf inderdaad deze luchtpostbrieven naar Hol-
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land voor de goedkoopte; het maakt inderdaad nog een groot verschil. Maar wie
betaalt het surplus dan? Schorer? Als jij 't moet doen, stuur ik voortaan toch naar
Auressio.
Rantjasoeni, 21 Juni 1938
Beste Henny,
Ik antwoord kort op je 2 brieven, want schrijven is tegenwoordig een beproeving
voor me. Bovendien, je vorige was meer een algemeene waarschuwing tegen Europa
dan wat anders. Ik beloof je dat we precies zullen doen wat je ons aanraadt: alleen
teruggaan als 't hier niet meer gaat. Ik ben nu van 't Archief weg, heb in een
eindexamencommissie gezeten, Bep zit er nog in, doet er 2 × zoo lang over (eig. iets
beneden alles!) en verdient 2 × zooveel. 15 Juli gaan we uit Batavia weg, maar
waarheen weet ik niet. Als 't eenigszins kan, blijven we nog wat hier: ik ben weer
zoekende naar werk. 't Archief was niks, omdat het uitzichtloos was (de begrooting
is al weer ingeschrompeld!) en Batavia ondermijnde mij totaal. Trouwens, Bep ook,
maar die had niets te doen, dus merkte het minder. Schrijven? ik was alleen nog maar
in staat tot die krantenstukjes, die inderdaad geleeraar zijn, meer niet. Dat stuk over
Jany heeft dadelijk geroep verwekt van ‘te moeilijk!’ Het stuk over jou, daar moet
je maar niets van verwachten, want hoe wil je 1o de lui uitleggen wie je bent, 2o drie
deelen bespreken, 3o nog goede dingen zeggen in 2 of 2 1/2 kolom? Maar mijn art.
in G. N. zal je misschien een beetje schadeloos stellen. Gek, ik zit nu voor een paar
dagen bij Adé Tissing, die nu administrateur is (wat véél voor heeft voor zijn logé's)
op Rantjasoeni; helaas kwam ik verkouden aan, wat hier in de kou tot griep ontaard
is, en zoo ben ik niet alleen nog volstrekt niet opgeknapt van Batavia, maar nog
steeds niet in staat gebleken om de artikelenschrijverij, die op mijn programma stond,
af te doen; enfin, toen vanmorgen dan je brief kwam, zat ik net te genieten van je
critisch proza. Ik moet voor 't Bat. Nwsbl. schrijven over: Malraux (speciaal op
verzoek); Romein's Erflaters; Vestdijk, Narcis; en jou. In welke volgorde ik schrijven
ga, weet ik niet. - Nu een misschien wel grappig bericht voor je: Bep heeft eind
verleden maand een radiolezing gehouden over je verzameld werk. Het was - gegeven
de situatie: radioluisteraars worden geacht nòg dommer te zijn dan krantenlezers een èrg goede lezing, heel overzichtelijk en duidelijk, en ze heeft brieven
binnengekregen van lieden die beweerden, dat jij ze nu volkomen klaar geworden
was (meest dames). Maar zooals die vrouw dan is, ze vertikte het om je de lezing te
zenden, zooals ik wou. Of ik haar al bezwoer dat je je heusch wel zou kunnen
verplaatsen in het karakter van zoo'n stuk, het moest verscheurd. Wel wou ze je,
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geloof ik, zoo'n weerklankbrief sturen voor de gekkigheid. Maar dat vond ik flauwe
kul. Dus moet je je nu maar tevreden stellen met dit relaas.
(..................)
Dat Nijhoff het Zelfportret zoo ‘prima’ zou vinden, was te verwachten. Maar des
te beter. De stukken van Menno en Vestdijk las ik; Menno was heel wat helderder
en (tòch) overzichtelijker; V. nogal gewrongen, vond ik, hoewel met wel aardige
dingen erin (zooals trouwens bijna altijd). Wat jij over Amants heureux amants zegt,
daar snap ik weer niets van. Alle 3 verhalen zijn verrukkelijk, intelligent, gevoelig,
charmant, maar het 1o is toch zeker het ‘gewoonste’. Het 3o is voor mij het ‘rijkste’,
maar het 2o het meest geslaagde. En dit 2o is voor mij de mooiste (in esthetischen
zin), de gaafste en best verantwoorde monologue interieur die ik ooit las, superieur
aan Dujardin, aan Joyce, aan Schnitzler, aan Vestdijk (1, 2, 3, 4, 5). Lees het eens
rustig over, met de wijding die je voor 't lezen zou overhebben voor De Afspraak.
Geniet nu eens rustig van het meesterlijke proza, van het rhythme, van de (erotische)
gevoeligheid, de cultuur er van, de poëzie ook. Hoe is 't godsmogelijk, dat iemand
met jouw verfijning op taalgebied en jouw ontvankelijkheid voor beschaafde letteren
zoo ongevoelig kan zijn voor Larbaud? (Ik zeg dit met des te meer klem, omdat ik
zoonet je voortreffelijke weergave van Rilke gelezen heb). Ik lees zelden meer
literatuur voor mijn genoegen, maar van 2 schrijvers heb ik nu in den laatsten tijd
wat je noemt zitten ‘smullen’: de eene was jij, de ander Larbaud. En wat las ik van
Larbaud? Aux Couleurs de Rome, dat één meesterstukje bevat: Une Nonnain, maar
over 't algemeen toch lang niet het peil bereikt van Amants... Bep en ik hebben van
deze nietsjes: impressies, lettré-achtigheid, verfijnde opstellen, dag aan dag zitten
genieten hier als van een zalige bries van een ver en zuiver land - laat ons zeggen
òns Elysium; zoo wonderdadig werkt zooiets in dit koloniaal pestbestaan. (Lees ook:
Tan callando). Je weet niet wat voor geluk je versmaadt, al zit je dan in Eze. Ik ken
dat Eze heel goed. Eén groot hotel beneden, vlakbij het station, het eigenlijke dorp
boven. Ik was in dat hotel met een Poolsch schilder, Jozèk Jaréma, die in het kleine
en vulgaire op Jany leek. Hij had een verhouding met een Amerikaansche getrouwde
vrouw, die dacht dat ze zwanger was van hem en die hem erop uit zond om in diep
geheim een irrigator te koopen. Hij kocht die, liet hem in papier wikkelen, ging naar
haar huis (in Menton) en vond haar niet. Toen liet hij de irrigator, zoo maar met wat
papier er om, in het café op de hoek achter en vandaar thuisbezorgen als madame er
weer zou zijn. Hij was stomverbaasd dat zij zijn ridderlijke zending niet heelemaal
kon apprecieeren.
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In Eze zou de verzoening plaats hebben en daarvoor leende hij een pyama van mij:
ik had één mooie pyama. Maar de geuren van de Amerikaansche kwamen daar niet
op, want zij wou niet eens de kamer met hem in. Ze wou direct naar boven (waar
jullie nu zitten) en op de helling kregen ze heftige ruzie, en hij greep haar bij de keel
en schudde haar, wat haar deed lachen, en tenslotte zei hij tegen haar: ‘Salê type!’
Toen hij mij deze beleediging vertelde en ik moest lachen, vond hij dat gek. Hij was
nogal aardig, maar vrat te veel knoflook. Hij was dol op Henri Brulard, dat hij in
zijn schildersdoos had, vol vlekken natuurlijk, en toen ik hem Le Rouge et le Noir
gaf, vond hij dat ook heel goed, maar niet beter: ‘Ça-a, j'comprends pas. Pourquoi
que c'est mié?’ (Mié = mieux; hij zei een ie voor een u en een é voor een eu, en een
i (kort) voor u (kort): ‘In pé plis blé = Un peu plus bleu; dat was als hij de zee moest
schilderen. (...............) Van Nietzsche wist J. niks, maar in Eze zei hij telkens: Byron,
Byron.
Nu, neem dit moois voor lief. Ik laat je het stuk sturen - of zend het zelf - per
luchtpost zoodra het uit is en verder moet je 2 boeken krijgen over een tijdje, als de
uitgevers doen wat ik ze vraag: Het Sprookje van de Misdaad (3 dialogen over het
detective-verhaal) - dat komt al heel gauw uit, bij Kolff in Batavia, - en Multatuli,
tweede Pleidooi, een soort supplement op De Man van Lebak, waarin ik al heel wat
‘afgereageerd’ heb van mijn tegenwoordige Indische stemmingen. Ik vrees dat het
allebei niet veel voor je zal zijn, hoewel toch nog wel ièts meer, denk ik, dan voor
Greshoff (die dit alles diep veracht). Ik ben benieuwd of ik binnenkort werk vind er is sprake van een uitgeverij, een vrije school en een bibliotheek, alle 3 in Bandoeng:
een rotplaats wat de kleinsteedsche sfeer betreft, maar best als klimaat. Bep heeft
van haar kant een aanbieding in Buitenzorg (H.B.S.), maar gescheiden leven willen
we geen van bei. Vandaar allerlei onzekerheid. Enfin, tegen half Juli hoor je het wel.
- Het beste voor je werk, met Rien en met de gezondheid. Steeds hartelijk je
E.
P.S. Illusies over Europa heb ik géén, Bep ook niet. Maar al was 't maar voor Alijntje,
hier blijven is tòch uitgesloten, en daar hebben we tenminste de ‘onzen’. Dat is enorm.
Bandoeng, 26 Dec. 1938
Beste Henny,
Dank voor je brief. Wat mijn berichten betreft, och, alles gaat weer. Ik ben nog
niet heelemaal de oude, ben nog erg gevoelig voor kouvatten en een beetje
rheumatisch en zoo, maar het erge is toch wel achter den rug. Mijn tweede pleidooi
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voor Multatuli kòmt, misschien wel tegelijk met wat anders; ik kan op deze uitgevers
etc. geen staat maken! Verder polemiseerde ik tegen een groote en algemeen gevreesde
revolver-journalist hier, ex-sergeant, genaamd Zentgraaff. Een stroom van vuil is
over me los gekomen terwijl ik bij de nonnetjes in 't ziekenhuis lag. Sindsdien heeft
hij zoo ferme klappen terug gehad, dat hij er de kluts van kwijt is, maar hij ‘zint op
wraak’. Wij hebben hier één onafhankelijk (democratisch) klein 14-daagsch blaadje,
genaamd Critiek en Opbouw, tegen heel de Indische ‘opportunistische groote pers’,
en we houden den strijd vol, hebben zelfs eenig succes. (Je geeft je geen rekenschap
hoè patriotterig en ennesbeërig de algemeene sfeer hier is). Het blad is verwoed
agressief geworden, sinds 2 nieuwe redactieleden erin kwamen; de eene ben ik, de
andere is P.J. Koets, leeraar op het lyceum hier, en een oude kennis van jou, naar het
schijnt. Hier in Indië is het een van de aardigste en betrouwbaarste (en
onderhoudendste) menschen die je ontmoeten kunt; 100% een Hollander, maar in
den edelsten vorm, zuiver, levend, lang niet laf. Hij is overigens in Engeland
opgevoed, misschien komt er Engelsche sportiefheid bij. Hoe was hij vroeger? vertel
dat eens.
Interesseer je je voor mijn bloemlezing uit de compagnies-belletrie, die ook spoedig
klaar zal zijn? Hier in Indië lijkt zooiets belangrijk, omdat de collectie bepaald
onthullend is voor een zekere mentaliteit (‘aan de vaders zult ge de zoons kennen’),
maar in Europa zal 't wel niks zijn. Ik hoop er nog wat aan te verdienen, en deed het
werk met plezier; maar natuurlijk had ik ook wat anders kunnen doen, literair
gesproken. Ik ben benieuwd hoe je mijn Van Haren-verhaal zult vinden, dat Januari
in Gr. Ned. begint af te draaien. De historie erin is maar bijzaak.
Pascoaes zag ik hier in den winkel, maar het was duur, en het stuk dat Menno er
over schreef gaf me heel geen lust om het te lezen. En jij bent ook allesbehalve
overtuigd!
Onze plannen zijn vaag. We weten gewoon niet meer wat we doen zullen, en zelfs
niet wat we willen. We hebben over Z.-Afrika gedacht, maar dat is ook al vol nazidom
en Jodenhaat. Naar Amerika? maar wat moet ik daar doen? Bep weet het ook niet,
en wil wel graag uit Indië, maar voelt zich niets aangetrokken tot Europa. We zullen
ons dus door de omstandigheden moeten laten leiden - ‘practische’, zooals dat heet.
Dat is ook hier een uiterst onzeker geval. Aan den eenen kant ben ik hier plotseling
‘beroemd’ geworden als de man-die-Zent-graaff-aan-kan, aan den anderen kant zijn
alle bangerts en fatsoenlijkerts ook 3 × zoo bang geworden om iets met mij ‘te
beginnen’. Als ik hier bleef, zou ik wschl. ook eindigen als
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redacteur van een advertentieblaadje met opstandige artikelen, en wonen in een wat
mooier kamponghuis (zooals een oude Jood, Weeber, hier, die de eenige is die precies
alles durft zeggen wat hij van de nazi's denkt).
Indië heeft gekke kanten, maar als je de Europeesche samenleving niet compleet
loslaat - en dat kàn je haast niet, als Europeaan! - dan blijft alles toch wel ontzettend
3e-rangsch. Ik word voortdurend geslingerd tusschen het gevoel dat ik hier tòch mijn
tijd verdoe en het idee dat ik hier tòch nog het meest nuttig ben, gezien ook den
tegenwoordigen toestand in Europa.
Dus, wie weet? misschien zien we elkaar gauw terug, misschien niet, - misschien
zelfs nooit. Dat zijn de geneugten van ‘het gevaarlijke leven’ dat Nietzsche
voorschreef en dat ons nu door de moderne Europeesche (en andere) staatkunde
opgedrongen wordt.
Tot zoover voor heden. Ik heb hoopen werk in te halen. Hartelijke groeten ook
van Bep en aan Rien; een hartelijke hand van steeds je
E.
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H.A. Gomperts
E. du Perron: de creatie van élan
3
Du Perron kreeg zijn moraal van d'Artagnan, zoals Stendhal het espagnolisme van
zijn tante Elisabeth erfde, d.w.z. beiden zouden hun eigen axioma's ook wel ontdekt
hebben zonder dit intermediair. Wat zij op die wijze vonden, was eigenlijk niets
anders dan het middeleeuwse ridderschapsideaal: de code van het licht ontvlambare
gemoed, de dapperheid, het dodelijk kwetsbaar eergevoel en ook de onvoorwaardelijke
overgave aan de ‘wapenbroeders’ dateert immers uit de periode der kruistochten.
Ook toen was de ridder in zijn eigen klasse een uitzonderingsfiguur. Men is ‘edel’
van geboorte en zonder persoonlijke verdienste, maar men wordt tot ridder geslagen,
nadat men een school doorlopen heeft en zich in de strijd of door het afleggen van
bepaalde proeven heeft onderscheiden. De ridders vormen een autonome élite in de
feodale wereld. Zij zijn tegelijkertijd in zekere zin outcasts: als jongere zoons van
grondbezitters gewoonlijk zonder middelen van bestaan, kiezen zij de militaire
loopbaan, d.w.z. het avontuur, de kans op buit en beloning. Zij onderscheiden zich
van hun gezeten vaders en oudere broers, die een plaats hebben in de gevestigde
orde, door hun nutteloze buitensporigheid, die bovendien door een heilig doel wordt
gedekt. Het spreekt vanzelf, dat dit doel evenals bij ronduit wereldse ondernemingen
gewoonlijk bijzaak is. Bij de meesten wordt het geheel overvleugeld door hun begeerte
om de gunst te verwerven van de vorst, die zij volgen, om op deze wijze toch nog
de gevestigde orde binnen te dringen; bij enkelen verhinderen andere bezigheden,
‘onderweg’ opgedaan, zoals het doden van draken, het verlossen van jonkvrouwen
en de onvoorwaardelijke steun aan de bloedsbroeders verschuldigd, de voorgenomen
verovering van Jeruzalem.
Men zou ook in deze oervorm van de musketiers-romance de gang van zaken in
de hedendaagse literatuur kunnen herkennen: de velen, die verstrikt in hun ambitie,
door aanleg en omstandigheden van de maatschappelijke posities zijn afgesneden,
maar via de letteren als door een achterdeur de gemiste carrière toch nog willen halen;
en daartegenover de enkelen, zoals du Perron, die de waarden, waarvoor zij vechten,
onderweg vinden en die een andere opvatting van vriendschap huldigen dan
bijvoorbeeld die, waardoor de stamgasten van Eylders of de leden van de Eerste
Kamer worden aaneengesmeed.
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De historisch-materialist, die op de overeenkomst zou wijzen tussen de feodale
structuur der middeleeuwse maatschappij en de koloniale samenleving van het begin
van onze eeuw, heeft misschien geen ongelijk. Dat op de bodem van een samenleving
van geprivilegieerden te midden van een naamloze massa ridderschaps-idealen kunnen
ontluiken, maakt hij ons allicht aannemelijk. Maar om te verklaren, dat juist deze
ene Indische jongen, Charles Edgar du Perron, zich een ridder-rol koos, d.w.z. zich
élite voelde en outcast tegelijk, zal men toch moeten volstaan met de tautologie, dat
de nobelste mogelijkheid nu eenmaal was weggelegd voor de nobelste natuur.
De strijd voor eigen blazoen (eigen waarden) en het doden van de draak ‘Jan
Lubbes’ beschouwde du Perron zozeer als zijn rechtstreekse taak, dat men aan de
authenticiteit van deze rol niet twijfelen kan. Men mag niettemin van ‘rol’ blijven
spreken, omdat het ridderschaps-ideaal voor hem toch nooit een volledig aanvaard
dogma geworden is. Du Perron hoort thuis in een veel ‘nihilistischer’ tijd dan Stendhal
en onder de beleden zekerheid omtrent zijn eigen waarden blijft ook de meestal
verzwegen twijfel steeds bestaan. Zijn waarden worden voor hem niet ‘problematisch’,
zoals de zijne voor Ter Braak, omdat hij het denken er over als onvruchtbaar verwerpt.
Hij heeft in één oogopslag gezien, dat de ontkenning van de eigen aard een ‘nutteloos
verzet’ oplevert en dat men dus ook de waarden, die daaruit voortvloeien, loyaal
moet aanvaarden. Hij gaat dus op geheel andere wijze te werk dan Ter Braak, die
iedere verovering opnieuw tot probleem maakt en de eigen waarden telkens aan
dezelfde meedogenloze critiek onderwerpt, waarmee hij aanvankelijk zijn
‘domineesland’ had geattaqueerd. In Ter Braaks speculaties over de ‘honnêteté’
bijvoorbeeld is zijn richtsnoer ‘de waarheid’, hetgeen hij moet verantwoorden door
zich te beroepen op een christelijke erfenis, die hem dit kompas bij wijze van instinct
zou hebben meegegeven. Voor du Perron is de ridder-moraal nooit de inzet geworden
van zijn strijdbaarheid, die immers juist daarop gebaseerd was. Hij sprak de waarheid,
omdat liegen laf is, omdat d'Artagnan niet loog. De twijfel aan ‘de waarheid’ kent
hij ook, maar hij staat niet toe, dat zijn zekerheid er door wordt aangetast. Integendeel,
zijn onzekerheid is hem een motief te meer voor de rusteloze verdediging van zijn
waarden.
Du Perrons hiërarchie wordt daarom gegrondvest op dezelfde manier, waarop de
Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring het gelijk-geboren-zijn van alle mensen
proclameert; op dezelfde manier, waarop de koloniale mogendheid haar rechten
verdedigt; en waarop Stendhal de grandeur d'âme stelt tegenover de bassesse
bourgeoise: feodale dan wel democratische be-
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ginselen, overgehouden uit lectuur, geërfd van een tante of van de kerkvaders of uit
de lucht gegrepen (waarin beginselen soms hangen), alle zijn zij volgens Jeffersons
term self-evident.
Ik noem het optreden van du Perron een ‘rol’, omdat hij met hand en tand een
‘self-evidence’ verdedigde, waarvan hij de onzekerheid kende, maar buiten geding
liet. Zijn hiërarchie, het onderscheid tussen ‘de onzen’ en ‘de anderen’, berust op dit
dualisme.
Ik noem zijn rol ‘authentiek’, omdat deze en geen andere hem paste. Hij is
authentiek als de man, die zich zelf moed inspreekt, die zich opvrolijkt, die op een
fundament van angst en twijfel een vesting van zekerheid en self-evidence bouwt.
Het is de authenticiteit van Lafcadio, die zich zijn zelfbestraffing op boekhoudkundig
exacte wijze toedient. Hij legt zich zijn zekerheid op; hij verbiedt zich de twijfel; hij
erkent zijn waarden alleen als resultaat, indien zij onherroepelijk zijn. Het risico van
een hoger beroep met de mogelijkheid, dat zij te licht bevonden worden, wenst hij
niet te lopen: Ik wil deze publieke belijdenis helpen verspreiden voor het goede doel:
het onderscheid tussen ‘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 onherroepelijk - een resultaat.
In het gezelschap van de zekerheid haat hij de twijfel: Ik ben geen twijflaar, Heer,
voorwaar geen twijfelaar! / De twijfel is te slim en hindert mijn geweten; zoals hij
ten slotte óók bereid is al zijn sympathieën en resultaten samen te vatten onder het
verzamelwoord De Onzekeren ...
Het gescheiden houden van zijn natuurlijke onzekerheid en zijn autonome
gedecideerdheid lijkt mij één van de grondtrekken, die du Perron kenmerken. Wie
zijn twijfel op zijn waarden zou hebben losgelaten, zou nooit zoveel hardnekkigheid
en strijdbaarheid hebben kunnen opbrengen. Een winst aan filosofie zou in dat geval
een verlies aan karakter hebben betekend.
Mits onherroepelijk is veeleer de formule van een niet geheel overtuigde, die zich
sterk maakt, dan een werkelijk onherroepelijk ‘mits’. Het was hem onbegrijpelijk,
hoe men, zoals Ter Braak de onzekerheid kon exploiteren en de waarden, waarvoor
men streed, op losse schroeven zetten. Dat leek hem een schadelijke speculatie,
waarmee men alleen maar zijn tegenstanders in de kaart speelt. Men verdedigt ‘de
geest’ en men moet dus aan de belagers daarvan niet toevertrouwen, dat die geest
ook maar een beestje is. Men verdedigt een hiërarchie en men moet dus niet toegeven,
laat staan uitvoerig uiteenzetten, dat die hiërarchie op historische toevalligheden
berust en dus eigenlijk geen
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recht van bestaan heeft. Men proclameert het onderscheid tussen ‘ons’ en ‘hen’ en
men moet er dan niet bij zeggen, dat men aan de gegrondheid van dat onderscheid
twijfelt. Men komt niet tot een resultaat, als men het niet als ‘onherroepelijk’ stelt.
Dit resultaat moet ‘vast’ zijn als modus vivendi, als uitgangspunt, als aanvalsbasis.
Du Perrons waarden en politieke instelling zijn er uit afgeleid. De toewijding aan
zijn wapenbroeders dient hem gewoonlijk als het doel, dat voor de moderne
kruisridder nu eenmaal niet zo gemakkelijk in een Heilig Land wordt belichaamd.
Ook in de kruistochten-literatuur vindt men menig voorbeeld van een
absoluut-geworden bloedsbroederschap, die de verovering van Jeruzalem verdrong.
Voor du Perron heeft zich nog wel even een surrogaat-Jeruzalem voorgedaan in de
vorm van Spanje, waarheen zijn wapenbroeder Malraux ten strijde trok. Dat hij zich
ook eens heeft aangegord om die ‘avonturier’ te vergezellen, moet men dan ook
zeker eerder uit vriendschap verklaren (met alles wat er bij komt: het bestrijden van
eigen gemakzucht, het zich willen bewijzen tegenover de vriend) dan uit een
onvoorwaardelijk enthousiasme voor de democratie of de sociale revolutie. Het viel
hem ongetwijfeld gemakkelijker om tegen een ronduit verwerpelijke tyrannie te gaan
vechten dan voor een problematische democratie, maar de directe en vóór alle
ideologie gegeven vriendschap was voor hem een ruimschoots afdoende motief.
Men weet, dat du Perron ten slotte toch niet gegaan is, dat er op het laatste moment
nog iets tussen kwam. Ongetwijfeld was zijn aandrang om aan deze kruistocht mee
te doen met de jaren iets zwakker geworden. De smalle mens kan zich niet veroorloven
om tussen zijn al te brede soortgenoten te worden doodgedrukt. Hij is altijd in
oppositie tegen de massa, die zijn bestaan als individualist in gevaar brengt. Het is
karakteristiek voor du Perron, dat hij in hetzelfde stuk (Flirt met de Revolutie), waarin
hij zegt, dat hij ‘die liefde voor de mensheid’ van de revolutionnair niet au sérieux
kan nemen, de oppositie tegen ‘de mensheid’ niet alleen aanvaardt, maar als enige
sympathieke kant van diezelfde revolutionnair beschouwt. Zijn bezwaren gaan dus
niet uit tegen de toelating van het abstracte begrip ‘mensheid’ in de wereld der
emoties. Men zou kunnen denken, dat hij dit begrip te groot, te vormeloos zou vinden
voor individuele hantering en ‘liefde voor de mensheid’ dus niet au sérieux zou
kunnen nemen uit geestelijke ‘zindelijkheid’ in de Ter Braakse zin. Maar uit zijn
verklaring, dat hij wel in staat is tot afkeer van de mensheid, tot oppositie ‘tegen alles
wat niet bevriend is’, kan men zien, dat hem niet de abstractie afstoot, maar de liefde
voor de ‘anderen’. Hij herinnert Malraux er aan, dat hij de vriendschap eens als
gelocaliseerde mensenliefde had gedefi-
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nieerd en dat Malraux hem toen geantwoord had, dat vriendschap als
saamhorigheidsgevoel tegen ‘de anderen’ juist het tegendeel daarvan is. Als du Perron
politiek partij kiest, doet hij dat dan ook vanuit zijn oppositioneel gevoel tegen de
massa. De liefde, de smaak voor het volk is hem antipathiek, maar de onderliggende
klasse, die welstand vraagt, heeft ‘eindeloos gelijk’. Het staat hem tegen, dat men
zich voelt behoren tot het verdrukte deel der mensheid in plaats van tot het andere
deel, dat vol zelfingenomenheid is en oordeelt naar consideratie. Maar men kan
onmogelijk aan de kant staan van de bourgeoisie.
Ik geloof, dat deze tegenstrijdigheden begrijpelijk worden, indien men bedenkt,
dat zijn oppositie tegen de massa, zijn afkeer van wie zich solidair voelt met het
verdrukte deel der mensheid, een consequentie was van zijn riddel-rol. De
individualist, de ‘smalle mens’ du Perron, kan zich alleen maar te weer stellen tegen
de vervlakkende en vulgariserende invloed van ‘het volk’, dat immers weinig nodig
heeft om over te gaan tot de uitroeiing van alle onafhankelijk denkende individuen.
Emotioneel gebonden aan zijn vrienden, staat hij inderdaad tegenover dit volk. Maar
hij is ook de jongen uit Het Land van Herkomst, die de wreedheid van de lieden, die
een zwarte aap levend vilden, niet heeft kunnen verteren. Dit gevoel voor wezens,
die mishandeld worden, heeft hij zeker behouden, ook al legde zijn ridder-rol hem
de verachting en de zelfingenomenheid op. Primair is bij ieder gevoelig kind toch
wel de verontwaardiging over het onrecht, dat ‘de armen’, de hulpelozen, wordt
aangedaan. Er is meestal wel een zelfverdediging, die daar overheen schuift, een list
van de vitaliteit, die het onrecht doel accepteren. ‘Arthur Ducroo’ was zonder twijfel
zo'n gevoelig kind en, volwassen geworden, liet hij tegelijkertijd met de bravoure
van d'Artagnan die fundamentele gevoeligheid gelden. Daarom heeft in zijn ogen de
klasse, die zich niet langer levend wil laten villen, ‘eindeloos gelijk’; daarom ook
kan men z.i. onmogelijk aan de kant staan van de villers.
Hij nadert tot het communisme, omdat zijn Franse vrienden er mee sympathiseren
en zijn hele gevoeligheid helpt hem daarbij op weg. Maar tegelijkertijd zet hij zich
met al zijn verworven waarden schrap. De ‘smalle mens’ is in laatste instantie de
minimum-mens, die niet smaller kan worden zonder zijn individualiteit op te geven.
Zijn bewondering voor een ‘edele’ communist verdwijnt, zodra hij zich deze voorstelt,
in persoon zijn bibliotheek verdelend. De boekenkast, dat is de verworvenheid, dat
is de ridder-rol. Volkomen in stijl deelt hij dan ook mede: (Ik hoop dan de moed te
vinden om meteen te sneuvelen vóór mijn bibliotheek, na een paar van die nieuwe
broeders te hebben opgeruimd. De ridder is in zijn beste ogenblikken bereid om te
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sterven voor zijn waarden. Maar wat du Perron ten slotte kenmerkt, dat is die
onzekerheid over dezelfde waarden, die soms de vorm aanneemt van zelf-ironie en
-hoon (dit neerzien op Napoleon / en Kristus vanuit bed veracht).
De bereidheid om voor zijn waarden te sterven wordt eerst heldhaftig, d.w.z.
onredelijk (of, als men wil: absurd), indien men aan die waarden twijfelt. De ridder,
die zijn heilige verplichtingen nakwam, terwijl de hemelse zaligheid hem van nabij
toelachte, nam eigenlijk in het geheel geen risico. Maar zodra hij zijn leven waagde
in de wereldse sfeer van eer en vriendschap, was hij niet meer zeker van de
uiteindelijke afloop. Het doel werd bijzaak, zoals ook voor de moderne ridder, die
aan zijn waarden twijfelt, het doel bijsaak geworden is.
Nog in onze tijd loopt er een beslissende scheidslijn tussen de ‘redelijken’, die
weten wat zij voor hun daden terugkrijgen en de d'Artagnans, die op het idee komen
vóór hun boekenkast te sneuvelen. De verlichte lieden, die duelleren ‘uit de tijd’
vinden, spreken immers een andere taal dan degenen, die eer en vriendschap
vooropstellen en die de onredelijke zekerheid hebben, dat bepaalde beledigingen
alleen met slaan of steken kunnen worden uitgewist.

4.
Deze ‘verlichte lieden’, op wie ook du Perron ten slotte aangewezen was - zijn zij
niet verstokter en ontoegankelijker in hun gematigde mensenmin dan welke
dogmatische secte ook? De humanistische kerk van de heiligen der allerlaatste dagen
is er altijd zo vlug bij met die nieuwste vorm van excommunicatie, die inlijving heet.
Men beroept zich op du Perrons tijdelijke intrekking van zijn Uren met Dirk Coster
om te juichen: ‘Hij is mild, hij is redelijk, hij is één van ons! Als hij maar gelegenheid
had gehad, zou hij zijn andere aanvallen en akeligheden ook wel hebben herzien!’
Misverstand omringde du Perron ook tijdens zijn leven, toen hij zelfs onder zijn beste
vrienden geen mensen vond, die zijn d'Artagnan-kant geheel au sérieux konden
nemen.
Komend uit deze wereld der redelijken, ben ik dit opstel begonnen met een lichtelijk
ironische toon over de man, die de Italiaanse postdirecteur wilde doorklieven.In onze
maatschappij, waarin zelfs de wildste bohémiens achter een humanistische bar hangen,
schrijft men immers aan so'n ambtenaar een beleefde brief met weledelgeboren heer.
Maar ik wil de lezer, die mij tot nu toe gevolgd heeft, bekennen, dat ik de redelijke
humanist, die om duels lacht, verloochen. Als alle gebruikelijke argumenten hierover
zijn uitgeput, sta ik aan de kant van du Perron, om de
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warmte, om de felheid, om de eigenzinnige eerlijkheid van zijn ridderschap in een
tijd van rekenaars en redenaars. Sta ik dus ook tegenover de humanisten, die hem
willen vervalsen en de tanden uittrekken, zoals Annie Romein heeft geprobeerd, deze
onvermijdelijke tante Bedil. Er komt een ogenblik, dat men niet meer lacht om de
man, die in zijn twijfel geen voorwendsel vond voor een altijd gemakkelijke
verdraagzaamheid. En dat men zijn gebreken, die de tijdgenoot altijd zo bijzonder
belangrijk vindt en die ook hier aan de orde zijn, een ogenblik vergeet, voor de zeer
eigen grootheid, die zijn bijziende critici niet eens hebben vermoed.
Alleen op deze manier, alleen in het raam van deze beginselverklaring, kan ik iets
naders zeggen over die ondergrond van angst en twijfel, die niet minder wezenlijk
is voor du Perron en zijn waarden dan de ridder-rol, die hij speelde op dàt toneel.
Evenmin als bij Ter Braak, die zijn angst geschreven heeft (in het nagelaten
roman-fragment Plagiaat - zie Libertinage nr 1) als angst voor verstarring, ‘angst
voor den heilstaat’, mag de angst van du Perron verward worden met de ‘angoisse’,
waarover Sartre spreekt. Hun angst was niet de objectloze angst, waaraan de
existentialist zijn ‘vrijheid’ ontdekt; geen levensangst, maar doodsangst; angst om
vrijheid en beweeglijkheid te verliezen bij Ter Braak; angstvoor een bepaald
onbedwingbaar levensgebied bij du Perron. Hij ondergaat de angst het sterkst, als
hij zich gebonden voelt, als hij niet autonoom kan reageren. De sartriaanse angst is
een uitzonderings-verschijnsel, d.w.z. de interpretatie ervan is een zuiver persoonlijke,
pour le besoin de la philosophie veeleer dan een realiteit. De angst van du Perron is
niet karakteristiek ‘autonoom’, maar het is de gewone angst, die hij deelt met
niet-autonome mensen als Ter Braak. Alleen zijn reactie er op is ‘autonoom’ en
tevens is zijn angst veelvormiger, omdat de autonome mens vaker en pijnlijker op
gebondenheden stoot dan de ‘gegroeide’.
Iedere lezer van Het Land van Herkomst herinnert zich, hoe de schrijver zelf de
oorsprong van zijn angst blootlegt in zijn geïmponeerd-zijn door zijn vader. In de
conversatie-psychologie heet zoiets minderwaardigheidscomplex. Men zou het
kleinheidsbesef, waarmee het gevoelige kind Ducroo natuurlijk behept was, beter
kunnen aanduiden met de ietwat verouderde term ‘nederigheid’, een andere naam
voor hetzelfde verschijnsel. Het besef van te kort schieten, dat enerzijds tot de
ridder-compensatie drong, is anderzijds een voortdurend correctief op een mogelijk
donquichotisme. Uit nederigheid wordt zijn neiging tot romantiek telkens weer
‘ontluisterd’, op het niveau gebracht van het proza, van de realiteit, van het menselijk
tekort. De klacht van rozen door de nacht, / door wind verkracht, en van
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seringen / te zingen met veel handenwringen / maar neen, wij hebben ons bedacht,
of: Hij had zich graag verdronken / in de rivier, maar hij had geen rivier, of: Laat
ons het woud ingaan: één boom zou mij verleiden / mijn naam en hart misschien
weer in zijn schors te snijden / wanneer 'k mijn zakmes had, maar 't is al zo lang
weg!). Juist daardoor heeft hij toegang tot ‘het menselijke’, in komische en tragische
zin, en kan hij zijn strijd-baarheid, niet zozeer temperen, als wel larderen met
mildheid.
In de confrontatie met de ridder-rol wordt dit besef van eigen onvermogen, om
bepaalde verschijnselen aan te kunnen, intussen toch tot ‘complex’. Er is al spoedig
de dood als het verzamelbegrip, waarop zijn autonoom élan afketst. Men kent het
verslag uit zijn autobiografische roman van de ‘visioenen’, die hem in de puberteit
bezochten als gevolg van de lectuur van detective-boeken en de reële moordzaak
van ‘Fientje de Feniks’. De periode van ‘inzinking’ of ‘overspanning’, die daarop
volgde, duurde twee jaar.
Het angst-motief is van de aanvang af in zijn werk aanwezig, dat evenzeer diende
om zich te meten met de mede-musketiers, als om de angst weg te schrijven tegenover
verschijnselen of verschijningen, waarmee hij zich niet meten kon. Toen zijn eerste
angst-object - zijn vader - zich door zelfmoord met zijn tweede - de dood - verbonden
had, gelukte het hem ook niet volledig om die angst kwijt te raken door het schrijven
van Het Drama van Huize-aan-Zee. Hij had de verdwenen vaderfiguur nogmaals
nodig in Het Gebed bij de Harde Bood, om zijn beide angsten tegen elkaar af te
wegen. Voor hem is nu de dood verschrikkelijker dan de God, die hij wel is waar
aanroept, maar geheel anders dan de gelovigen, die Hem meer duchten dan het
sterven. Deze Vader is niet meer angstwekkend; hij is alleen nog schuldig aan de
dood, die hij zijn zoon meegaf. Hij kan misschien nog iets goedmaken door een
leugen te zenden, als hij met hem zal strijden. Deze uiterste angst kan in zijn
voorstelling alleen met ‘een leugen’ tot zwijgen worden gebracht. Maar het ondier
was sterker dan hij; het gebed werd niet verhoord. Sint Joris kon zijn draak niet
verslaan, maar moest mèt hem leven: hem proberen te temmen, van hem profiteren
als huisdier. Zijn omgang met de angst, die hij gebruikt en die hem gebruikt, de listen,
die hij vindt om het monster te voeden en op een afstand te houden door ‘literatuur’
van hem te maken - dat is de geschiedenis van de creatie van élan, die zijn
geschiedenis was. Niet de angst is het bijzondere in du Perron - hij wordt
tegenwoordig door vrijwel iedereen, die wil meetellen in de literatuur, en zelfs in de
politiek, bij wijze van visitekaartje afgegeven - maar de wijze, waarop hij hem
bestreden heeft. Hier was het ridder-élan geen affectatie, maar noodweer. De
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ridder-rol ontstond in directe relatie tot de angst. De twee bestreden elkaar, hielden
elkaar in toom, maar voedden elkaar ook, groeiden door en uit elkaar.
De angst deed zich aan hem voor in een reeks van varianten: langgerekt als
vermoeidheid en landerigheid: hij maakte er zijn eerste proza en poëzie van
(Vermoeide Jeugd, Bij gebrek aan Ernst); angst voor de vader, die uitgroeide tot
angst voor de mannelijke rivaal, waaruit het bij hem zo belangrijke jaloezie motief
kan worden verklaard; doodsangst (Huize-aan-Zee, Harde Dood); angst voor de
toekomst (Het Land van Herkomst) is, ondanks zijn ‘open einde’ een vlucht voor de
toekomst in de détails van het verleden); angst voor het verleden, voor het
onbedwingbare daarin: de jaloezie-van-het-verleden, die ten slotte hallucinaire vormen
aannam, vergelijkbaar met de ‘visioenen’ van zijn puberteit (de angst voor ‘het
spook’).
Sommige bizarre smaken en voorkeuren van du Perron krijgen betekenis in dit
verband. Edgar Allan Poe, misschien niet helemaal een eerste-rangs-schrijver, werd
voor hem een hardnekkig verdedigde favoriet vanwege zijn intellectuele bestrijding
van de angst-sfeer van de misdaad. Een veelal onbewust criterium voor literatuur bij
du Perron is de hoeveelheid logische ontginning van het enorme oerwoudgebied van
bloed en moord, dat hij vlak bij weet. De belangrijkste positiviteit, die hij kent, is de
bestrijding van de angst-draak. Dat geeft ook waarde aan zijn criterium luciditeit.
Wat lucide is, heeft licht gebracht in het rijk der duistere angsten. Indien schoonheid
is was zum Leben verführt, zoals Nietzsche meent, dan is voor du Perron ieder stukje
luciditeit, veroverd op de angst-duisternis een factor in deze verleiding. Zijn grote
belangstelling voor de detective-roman berust ongetwijfeld op dit gezichtpunt. Het
Sprookje van de Misdaad is niet het resultaat van een hobby, van een toevallige
liefhebberij, maar een wezenlijke bijdrage tot deze omsingelingsstrategie. De misdaad,
de moord, die al zo'n belangrijk motief is in zijn eigen verhalen, wordt ook van de
detectivekant grondig bekeken. De detective is immers een verschijningsvorm van
de ridder, die de draak moet verslaan: de luciditeit van de speurder moet deze
angstsfeer tot besluit volledig opruimen, zegt hij zelf. Dat opruimen van de angstsfeer,
het licht maken, waar duisternis heerste, door middel van de intelligentie, beschouwt
hij in zijn dialogen over het detective-verhaal als het belangrijkste element er van.
Hier ook - zou ik willen veronderstellen - vindt men een mogelijke verklaring voor
du Perrons ambivalente instelling tegenover het begrip ‘sfeer’. Men kent zijn
afwijzende houding ten opzichte van het sfeer-element in de literatuur. Door deze
afkeer onderscheidde hij zich van vele, vooral Nederlandse,
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schrijvers, voor wie ‘sfeer’ vrijwel identiek is met literatuur. Of men hierin een
onverteerde rest van de romantiek moet zien, die bij het ontbreken van een sterke
renaissance-traditie het bij ons heersend begrip van literatuur duurzaam schijnt te
hebben verminkt, dan wel de natuurlijke voorkeur van een volk van kooplui, dat
graag wegdroomt in het allervaagste contrast met de dagelijkse realiteit der
winstbalansen, wil ik in het midden laten. Een feit is, dat du Perrons twist met wat
men ten onzent mooi pleegt te vinden, bijna steeds terug te brengen is tot zijn afkeer
van de, altijd nagestreefde en soms zelfs bereikte ‘sfeer’: de neveligheid van de
weggedoezelde contouren, de cadans van het repeterend en hypnotiserend kanselproza,
de schemering (deemstering), waarin eindeloos weemoedig overspel gepleegd wordt,
de sfeer ook van de puntjesstijl, die wel sfeervol, maar zo weinig puntig is...
Wat heeft du Perron tegen ‘sfeer’? Het loont misschien de moeite, om te
onderzoeken, welke betekenis de ‘sfeer’ heeft in zijn meesterwerk Het Land van
Herkomst. Op het eerste gezicht is dit niet een boek van sfeer, maar van scherpe
détails. Analytisch, door middel van de détails wilde du Perron een voorstelling
geven van het geheel. Er is natuurlijk geen sprake van, dat alle détails vermeld zijn.
Het boek bestaat ten slotte, in het heden, een geheel jaar, en in het verleden, een
gehele jeugd. Er is dus gekozen tussen de beschikbare détails en dat kiezen is gedaan
volgens een streng systeem. Het is gedaan volgens twee strenge systemen: bij de
‘Indische’ hoofdstukken is het geheugen in werking gesteld, niet als achteraf
reconstruerend orgaan, maar als een op de emotionele betekenis van het materiaal
geijkte zeef. Dit deel is minder een poging om door middel van het geheugen het
verleden terug te vinden dan de notitie van hetgeen voor het heden emotionele
betekenis heeft, van wat als constitutief beschouwd wordt voor het personage
‘Ducroo’. De sfeer van ‘het zich herinneren’ ontbreekt daardoor, de emotie van de
‘recherche du temps perdu’ mag de emotie der feiten niet verdringen en wordt dus
uitgebannen. Ik heb verondersteld, dat hij de beweging van zijn eigen groei niet kon
reconstrueren, maar hier is het aanvullende vermoeden op zijn plaats, dat dit
onvermogen voortkwam uit angst voor deze herinneringssfeer, angst voor de ‘in
tranen verstikte stem’, die de voorgenomen taak niet zou kunnen volbrengen. Voor
de ‘Parijse’ hoofdstukken wordt een ander systeem gevolgd - en deze tweeledigheid
is misschien voor vele lezers het verwarrende van het boek - moest een ander systeem
worden gevolgd, omdat de schiftende arbeid, die het geheugen voor het Indische
gedeelte verricht had, hier door een ander orgaan moest worden uitgevoerd. De
hoeveelheid ‘feiten’, die het heden biedt, is
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uiteraard veel te overvloedig, om onbewerkt in de emotionele inventarisatie te kunnen
dienst doen. Hier moest worden gekozen, gearrangeerd, weggehakt, ‘gecreëerd’, als
men wil. Zonder te kunnen ‘afkijken’ bij het beeld, dat het geheugen had ontworpen,
moest de schrijver een silhouet uitsnijden, een personage maken, gezien vanuit slechts
enkele aspecten. Hij moest dit personage bovendien verbinden aan de Indische
Ducroo, een psychologische brug slaan, die niet alleen aanvaardbaar maakte, dat uit
deze Indische jongen juist dit personage geworden is, maar ook, dat dit personage
juist deze herinneringen ophaalt, dat in de Parijzenaar deze Indisch-heden komen
bovendrijven. Tegelijkertijd - en dat is een andere functie van dezelfde brug - moest
het boek worden bewaard voor het gevaar hybridisch te worden: het moest in de
jeugd-hoofdstukken aanknopingspunten, overgangen bevatten naar het heden en in
de Parijse gedeelten teruggrijpen naar het land van herkomst. In deze taak, het
aaneensmeden van zijn stof, is de schrijver volledig geslaagd. Hij kon het effect van
de eenheid van zijn personage bereiken door de oordeelkundige keuze van diens
aspecten-in-het-heden: de geld-moeilijkheden, die contrasteren met de Indische en
nog naar Europa overgehevelde rijkdom; die een zeer concreet symbool van ‘het
heden’ zijn en het boek dan ook aan zijn situatie-in-de-tijd helpen, het hecht verbinden
met de Europese realiteit van '33-'34 en het daarmee tegenover het vervloeiende
verleden en de ‘open toekomst’ verankeren. Voorts: de problemen, die verband
houden met de erotische ethiek, die voor de schrijver zeer centrale en zeer persoonlijke
problemen blijken te zijn en die zozeer onopgelost blijven, dat de lezer als het ware
wordt uitgedaagd om de herkomst er van in de stukken zelf op te sporen. In de derde
plaats: de politieke problemen van het moment, die worden benaderd vanuit de
jeugd-herinneringen; het fascisme begrepen en verworpen met behulp van de
jeugdvriendschap met de pur-sang-fascist Arthur-Hille, het communisme gemeten
niet alleen aan de bewonderde Héverlé, maar ook aan de stompzinnige
massapsychologie van Indisch-nationalistische bijeenkomsten, het
Indisch-nationalisme ten slotte opnieuw bezien na de erkenning, dat de in de jeugd
onvermijdelijk overgenomen plantersblik een vals perspectief moest geven. Ook het
hoofdstuk Contact met de Wet legt een eigenaardigheid van du Perron bloot, zijn
musketiers-afkeer van de politie, die zowel in Indië als in Europa tot uiting kwam.
Er zijn natuurlijk nog meer van deze overgangsmotieven, die van het boek een hecht
getimmerte maken. Maar al deze bindstoffen zouden niet ‘houden’, als er niet ten
slotte de beslissende, als het ware electrische, lassing had plaats gehad door middel
van de sfeer. De rechtstreekse
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associatie van huizen en bomen in de Parijse voorstad Bellevue met het décor in
Gedong Lami, zoals deze in het hoofdstuk Joies de Meudon wordt weergegeven,
rechtvaardigt ten slotte de samenvoeging van twee heterogene elementen definitief.
De andere verbindingselementen helpen het boek aan zijn virtuoze constructie, dit als men wil: organisch - verband projecteert de eenheid van het bewustzijn van de
schrijver op ‘de roman’.
Deze atmosferische lassing vertegenwoordigt het maximum van hetgeen du Perron
op dit gevaarlijke terrein kan toelaten. Er wordt in een eerder hoofdstuk al
uitdrukkelijk tegen gewaarschuwd.
Een maannacht in Grouhy was soms de meest onmiddellijke boodschap die het
Oude Land mij nog zond (...) de glimmende maanschijf die zich achter de haag
verborg... geen Indië meer, maar Europa, niet de ‘mystieke’ nachten van daar, maar
de ‘romantiek’ van hier, Musset, Byron: So we'll go no more a roving - so late into
the night... (...) Iedere vertedering tegenover Grouhy, iedere lieflikheid uit die sfeer,
met hoeveel schijnbaar recht zij zich ook aankondigt, is voor mij een leugen; wat
waarheid moet zijn, historisch droog en waar, is de arena - de kleine en afgelegen
ruimte voor eindeloze botsingen tussen de ‘uiteenlopende karakters’ die er bijeen
waren gebracht, de wrok, die overal teruggeduwd werd, maar klaar bleef om uit te
breken, de ruziehaard die elk ogenblik ontbranden kon, het gekkenhuis nog vóór het
een ziekenhuis werd.
De bedoeling van deze passage is duidelijk: de sfeer is leugen vergeleken bij de
waarheid van de menselijke botsingen. Waarom? Waarom niet andersom? Dat de
menselijke dingen in de sfeerloze arena ‘meer waar’ zijn dan de mede door de sfeer
daarbuiten bepaalde gevoelens, dat de sfeer niet menselijk, niet ‘waar’ zou zijn, het
is niet nader verklaard en kan alleen voor kennisgeving worden aangenomen: zó is
zijn voorkeur, dàt was zijn smaak. Zijn gevoeligheid voor sfeer, die allerminst afwezig
is, die zelfs bepalend was voor het op gang brengen van het geheugen, houdt op,
waar de ‘menselijke botsingen’ beginnen, die dan ook plotseling plaats hebben buiten
de sfeer. Deze gescheidenheid van ontvankelijkheden, die er toe leiden moest, dat
aan de botsingen het etiket ‘waarheid’ en aan de sfeer de naam ‘leugen’ werd verleend
(zoals de chronologie ook als leugen werd verworpen), komt overeen met die
gescheidenheid van zekerheid en twijfel, die karakteristiek is voor du Perron. Als
hij aan Marsman schrijft ter verdediging van zijn autobiografie: Ik voel niets voor je
‘sfeer’ - ik weet wat je er mee bedoelt - ik ben gek op mijn (= Henri Brulards) ‘neue
Sachlichkeit’, die ik beschouw als het enige accent van waarheid voor wat herinnering
wil zijn, de enige ‘methode’ om het
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theater in de confessie te ontgaan dan geeft hij geen algemeen voorschrift, maar een
principe van zijn eigen gesteldheid en beperking. Marsman had met zijn aanvankelijk
bezwaar tegen Het Land van Herkomst, dat er geen sfeer in het boek is, in zoverre
gelijk, dat de sfeer (die er wel degelijk is) en de psychologie los van elkaar zijn
gebleven. De sfeer zakt plotseling weg, waar het ‘dramatisch’ wordt. Onder de
dramatis personae komt de sfeer niet voor - hetgeen bijvoorbeeld wèl het geval is in
het werk van de door du Perron zo bewonderde Valery Larbaud.
Ik geloof, dat deze eigenaardigheid van du Perron meer is dan de reactie van een
intelligent en psychologisch begaafd man op een beperkte en onpsychologisch gerichte
letterkunde. Voor du Perron is ‘sfeer’, hoezeer soms ook ‘liefelijk’ en associatiebasis
voor dierbare herinneringen, toch ook steeds leeg, vijandig, duister. Sfeer is niet
alleen veelal identiek met angst-sfeer, maar het hele begrip heeft in zijn onbepaaldheid
en onbepaalbaarheid zoveel angstwekkends, dat het ook in zijn vriendelijke aspecten
sinister is en in het rijk der duisternis wordt gelocaliseerd. Daarom is sfeer ‘leugen’,
het is een element van gevaar, een duivelsgebied, dat men niet moet uitbeelden, maar
bestrijden. Zijn smaak doet hem goedkeuren alles wat de macht van dat gebied
ondermijnt. De waarheid, het terrein van de luciditeit, is ontdaan van sfeer. Waar
vroeger sfeer was, terra incognita, hoogstens bewoond door onbeschrijflijke
roofdieren, dringt men door met luciditeit, met koude, intelligente zakelijkheid. Het
resultaat daarvan is literatuur naar zijn hart. Deze ridder wordt gehanteerd door een
horror vacui, die volkomen past bij zijn kruistochten-tijd. Hij vestigt zich aan de rand
van het vacuum, maar hij waagt er zich niet in. Hij onderneemt hoogstens kleine
patrouille-tochten, gewapend met ‘luciditeit’; hij arrangeert tournooien met de
afgezanten der duisternis, Dirk Coster en Jan Lubbes bv. Maar, hoezeer ook voor
deze schijngestalten met dodelijke afloop, het blijven toch spiegelgevechten, want
de vertegenwoordigers van sfeer en holheid zijn onuitroeibaar. Waarheid en leugen
blijven gescheiden, zoals ook zijn zekerheid en zijn twijfel onderling geen aanraking
hebben: de twijfel hoort thuis in het angstgebied, waartegen hij zich met zijn ‘waarden’
heeft gebarricadeerd. Hij is als het ware in een permanente quarantaine tegen een
ziekte, waarmee hij sinds lang was besmet.
Gelijksoortige verklaringen kan men opstellen - het doortrekken van dit soort
theorieën is zo verleidelijk - voor het onmuzikale, het onlyrische van zijn poëzie, die
toch zo rijk is aan melodieuze gevoeligheid. Voorzover de muziek de geldende
poëtische smaak heeft beïnvloed, is het voornamelijk de roman-
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tische muziek, die sfeer-schilderend en emotie-suggererend is. Voor de lezer, die als
poëtisch criterium heeft opgesteld, dat hij van ‘het vers’ soortgelijke emoties wil
ondergaan als van een symphonie van Beethoven, is de poëzie van du Perron natuurlijk
hoogst onbevredigend. Vestdijk heeft terecht opgemerkt, dat de gedichten van du
Perron behoren tot een zeer oud type poëzie. Maar invloed van rocantici als Byron
en Poe, waarover deze criticus in zijn inleiding tot Parlando spreekt, heb ik niet
kunnen vinden. Byron trok du Perron aan om het element ‘kruisridder’, dat in hem
stak, Poe als lucide ontginner van angstsfeer, maar de vorm van hun poëzie, die
muzikaal-romantisch is, komt mij voor aan die van du Perron diametraal tegengesteld
te zijn. De invloed van 17de- en 18de-eeuwse dichtkunst, die Vestdijk eveneens
meent te bespeuren, lijkt mij al even gering. Verwantschap zou men veeleer moeten
zoeken met de middeleeuwse troubadours, bij wie men dezelfde
melodieusheid-zonder-muzikaliteit aantreft. Van de knaap met sluik en strogeel haar
via het Gebed bij de Harde Dood tot de Billets pour Elle is du Perron een dichter
van balladen en minne-poëzie. Zijn verzen passen in een zo streng vers-schema, dat
zij gezongen zouden kunnen worden, maar zo, dat het muziek-element geen expressie
is, maar begeleiding. ‘Onpoëtisch’ is zijn poëzie in zoverre, dat de muziek er van
niet symfonisch is, niet schuilt in rhythme en klankspanning der woorden, maar
los-staande melodie, onderstreping is.
Volgens de gangbare opvatting, die voortspruit uit een overspannen aestheticisme,
moeten niet alleen vorm en inhoud één zijn, maar moet de vorm zozeer overheersen,
dat hij weer een eigen inhoud krijgt, die dan het diepst-eigenlijke wezen van de poëzie
zou uitmaken. Men vindt soms zelfs de scholastieke consequentie van deze opvatting,
die zegt, dat in de muziek of de beeldende kunst het onderwerp ook niet ter zake doet
en dat het dus in ‘kùnst’ alleen op de vorm aankomt. Moraal is helemaal uit den boze
volgens deze gelovigen in Het Woord. De literatuur, zeggen zij, is misschien wel de
schilderkunst en de schilderkunst doet het toch ook zonder moraal. Het behoeft geen
betoog, dat du Perron, hoe middeleeuws dan ook in allerlei affiniteiten, niet vatbaar
was voor dàt soort scholastiek.
(Slot volgt)
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Charles H. Wentinck
Henry de Montherlant
‘Condottieri pontifical’
André Gide vergiste zich in het communisme en de belijdenis van deze vergissing
is nog steeds een van de documenten, die door zijn eerlijke teleurstelling misschien
wel het meest overtuigend is. Henry de Montherlant vergiste zich in het
nationaal-socialisme; van deze misvatting is de belijdenis nog niet voorhanden. En
het zou van weinig inzicht in de Montherlants persoonlijkheid getuigen, indien men
van hem een schuldbelijdenis verwachtte. Dit toch zou een gevoel van verplichting
zijnerzijds tegenover een aantal ficties vooronderstellen, die hij nimmer heeft bezeten.
Hij mat de waarde der dingen af naar de mate waarin zij er toe bijdroegen de eigen
levensintensiteit te verhogen; van deze man een rechtvaardiging van zijn daden te
eisen ware lachwekkend. Hij zou, als Napeleon, van niemand de kroon hebben
aangenomen, heeft eens iemand van hem gezegd. Hij zou, evenmin als Napoleon,
het volk en zijn handlangers geroepen geacht hebben, over hem te oordelen. Zelfs
hun naastenliefde en de daden, uit deze door hem gehate deugd voortvloeiend,
beschouwt hij, zodra hij er het voorwerp van wordt, als een gebaar, waartegenover
dankbaarheid ongepast is. Een humaan en vooraanstaand katholiek schrijver, - ik
meen dat het Mauriac was, bewees hem de dienst, zijn invrijheidstelling te
bewerkstelligen, en oogstte als dank voor dit betoon van naastenliefde de hoon van
de Montherlant, die het nodig achtte, in een kras artikel zijn ongevoeligheid voor dit
soort attenties te demonstreren. Er zijn er, die aan de mate waarin iemand in staat is,
dankbaarheid te voelen, zijn ‘menselijkheid’ afmeten. Misschien is de Montherlant
dan wel onmenselijk, - en deze qualificatie zou hij nog als lofspraak opvatten. Zijn
Castiliaanse trots - een goed brok Donquichotterie - zal hem hier parten spelen; maar
het aanvaarden van hulpbetoon heeft altijds iets vernederends.
De Montherlant kreeg zijn proces. Bardamu zei er van dat dit proces was, ‘de
l'époque, où le sérieux ne s'accepte plus qu'au chiqué - le procès des Temps
Modernes’. ‘Du monde,’ zoals Péguy het uitdrukte, ‘qui fait le malin, du monde des
intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, à
qui on n'en fait pas accroire; de ceux enfin,

Libertinage. Jaargang 1

59
qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient
à rien’.
‘Jullie dwaasheid’, schreef de Montherlant voorin ‘Service inutile’, ‘is dat jullie
nog gelooft dat de mens in dit leven iets te doen heeft’. Hij had dit tegen zijn rechters
kunnen zeggen. Als zij het begrepen hadden waren zij geen rechters geweest.
Paulhan schreef in de Cahiers de la Pléiade over het wankele criterium der
zuivering: de vaderlandsliefde. Afgezien nog van het feit, dat in de democratie ieder
het recht heeft, dit begrip naar eigen vaardigheid te interpreteren, is deze maatstaf al
lang niet meer van toepassing op de daden van deze tijd. En wat heeft überhaupt een
aanklacht voor zin tegen een man, die zelf de regels vaststelde bij het zinloos geachte
levensspel?
Wat is zij meer dan de wraak van de beledigde meerderheid op wie een laatste
ernst in het gewoel reserveerde? En niet als motief van daden wenst te erkennen:
‘Faisons quelque chose de tel que le monde dise que nous étions fous’. Tegen deze
houding stuit zelfs de tout-comprendre-etc.-allure van Mauriac af als een
onvergeeflijke botheid die zijn terechte beantwoording kreeg.
André Malraux, kolonel der Maquisards, nu propagandachef van le Général; Saint
Exupéry, gevallen als oorlogsvlieger omdat hij zich ‘niet wilde onttrekken aan de
narigheden van zijn generatie’ - ‘met het gevoel, dat wij naar de zwartste tijden der
wereld gaan’. Zij handelden niet als de Montherlant, maar samen zijn zij één tijdperk,
- het tijdperk dat in de Montherlant werd veroordeeld. Bij toeval; met misschien
evenveel recht zouden de anderen door de nu verslagen partij zijn gevonnist.
De tijd leeft voort in Camus en Sartre, en de Montherlant viert weer triomphen in
Parijs. Een tijd kan zichzelf ten slotte niet blijvend ontkennen.
De Montherlant. Geen apologie dus. Tegenover wie ook? ‘Je n'ai pas été blâmé, á
ma connaissance par quiconque de qui l'estime m'importe’. En waarvandaan zou hier
schuldbewust-zijn komen? Het leven is immers een experiment, dat ieder op eigen
kosten onderneemt? Of de Montherlant geloofde in de partij die hij koos? Kóós hij
partij? ‘Un imbécile est fait pour être un homme de parti: ne voyant que sa vérité, il
ne saurait en renier d' autres’. Was dit stelling nemen (wás het stelling nemen?) iets
anders dan ‘aimer la vie aiguë, la sensation violente’, misschien zelfs ‘l'âpre plaisir
de se savoir détesté’?
Toen de Montherlant het gymnasium verliet, 18 jaar oud, leerde hij de oorlog
kennen, de angst en de moed, de eenzaamheid en de kameraadschap. Hij keerde er
uit terug met een herinnering als aan een grote verliefdheid, en aan de vrede kon
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hij niet wennen. Hij bleef de liefde van zijn adolescentie trouw. Wie dagelijks met
de dood verkeert, krijgt de smaak beet van wat wezenlijk is, en de vrede is dan niets
dan een verschrompelde menselijkheid, klein en nietig. En ònwezenlijk. De
Montherlant herinnert zich de oorlog als een ‘sombre et sublime univers’.
Nadien werpt hij het katholicisme overboord, - het schonk hem hoogstens nog een
aesthetische bevrediging. Bij gebrek aan oorlog gaat hij aan sport doen en bevecht
stieren. En bij de tweede wereldoorlog benevelt hem de heroiek en hij gelooft in de
Duitse levenskracht.
Na het vitalisme, dat de Montherlant nadrukkelijk uitstalde in zijn vroegere werken,
- ‘le plaisir d'atteindre à la réalisation absolue de soi-même et de la couronner de la
façon la plus haute’ - een integraal christendom, dat enkel de verzaking en de
nederigheid kent: 1947, le ‘Maïtre de Santiago’.
Deze beide mogelijkheden bezat de Montherlant reeds lang. ‘Il y a dans mon
oeuvre une veine chrétienne et une veine “profane” (ou pis que profane), que je
nourris alternativement, j'allais dire simultanément......’ Maar toch is het verschijnen
van deze laatste spruit aan de christelijke ader, zó en nú, veelzeggend. In katholieke
kring waagt men reeds de veronderstelling, dat het christendom bij de Montherlant
toch dieper zit dan zijn athéisme, - en de aankondiging, dat een nieuw katholiek stuk
door hem wordt geschreven (over Ignatius?) geeft voet aan dit vermoeden. De aardse
mystiek heeft plaats gemaakt voor een hemelse. Wellicht heeft zich voltrokken, wat
hij destijds zelf schreef in Pour une Vierge Noire: als het mij ooit mocht gebeuren,
door de Genade verpletterd te worden, dan zou ik komen te staan op de lijn, die ik
de hartlijn van het christendom zou willen noemen, omdat hij, naar het mij toeschijnt,
als het sap in een boom, regelrecht naar het hart van het christendom leidt: het is de
lijn van de traditie, die van het Evangelie naar Port-Royal voert via Sint Paulus en
Sint Augustinus (raakt hij ook niet even Calvijn?). Het devies dat ik hem geef is de
uitroep van Bossuet: ‘Doctrine de l'Evangile, que vous ètes sévère!’, en zijn gestalte
die van een weg, die steeds nauwer wordt.’ In elk geval komt in dit laatste werk een
essentiële afwending van de aardse mystiek, en daarmee van zijn quasi-heroïsche
mate-rialisaties als het nationaal-socialisme tot uiting.
Terwijl de Conquistadores Spanje verlaten, naar zij voorwenden om de Nieuwe
Wereld het Evangelie te verkondigen, leeft Don Alvaro, Maître de l'Ordre de Santiago,
eenzaam en teruggetrokken, samen met zijn enige dochter Mariana in een eenzaam
kasteel op één der hoogvlakten van Castilië. Zijn bestaan
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is streng en sober, en de regels van de Orde leeft hij na met strakke nauwgezetheid.
Zozeer is dit leven een ‘vita contemplativa’ geworden, dat zelfs de aanwezigheid
van zijn dochter als een betreurde noodzakelijkheid wordt ervaren, als alles trouwens
dat hem bindt aan de wereld ‘van tijd en feit’, en hem de eenheid met God belet. Zijn
geslacht is verarmd, - wat hij erfde beschouwde hij als een niet rechtmatig bezit, en
schonk het de Orde. Het leven in het toenmalige Spanje was al zozeer veruiterlijkt,
en het aanzien van de Orde onder het bewind van Philips II al zodanig geslonken,
dat voor de andere ridders, weinig talrijk, de binding aan deze gemeenschap nog
slechts een traditionele is. In feite belichaamt Don Alvaro de Orde in zijn persoon.
Hij heeft geen oog voor het maatschappelijke leven; dat de armoede van zijn huis
een beletsel is voor zijn dochter, een huwelijk te sluiten, dat overeenkomt met afkomst
en waardigheid, ontgaat hem. En zo hij dit al mocht beseffen, hij zou het als niet ter
zake doende hebben gevoeld.
De ridders, die op een avond bijeenkomen, eer enkelen van hen Spanje verlaten
om de roemrijke tocht naar Amerika aan te vangen, hebben het plan, Don Alvaro te
overreden, mee te gaan. Zij spiegelen hem de eervolle opdracht voor, het christendom
ginds te verkondigen en door zijn integere houding het geloof hoog te houden, dat
anderen schenden door hun gedragingen. Maar hij doorziet hun betoog, weet wel,
dat enkel de gouddorst hen drijft, en niet het geloof.
In overleg met Mariana beramen de ridders een nieuwe poging. Een afgezant van
de Koning bezoekt Don Alvaro, en zegt hem, dat deze zijn reis verlangt, omdat hij
gehoord heeft van zijn hoogstaande levenswijze. Don Alvaro aarzelt, hij is wel zoveel
ridder, dat een verzoek van de Koning hem zwaar weegt. Hij vraagt bedenktijd, maar
dan komt Mariana binnen en zegt hem, welk bedrog hier in het spel is. Zij zou, naar
afspraak, op haar kamer bidden om haar vader tot besluiten te bewegen; in een
opwelling van oprechtheid en zelfverloochening echter onthult zij hem de ware
toedracht. De liefde tot God, Zijn Genade, zegevierde in haar, - zij verloochende
haar aardse liefde, en te zamen belijden vader en dochter in een mystieke verrukking
het ‘Unum Domine’.
De Montherlant heeft er de voorkeur aan gegeven, van ‘Le Maître de Santiago’ ‘une
pièce courte et d'une ligne simple et pure’ te maken. De intrige is inderdaad zeer
eenvoudig. Daarin ligt de aantrekkelijkheid van dit spel dan ook niet zozeer als wel
in de schittering der dialogen, waarin woord en wederwoord ieder voor een
levenshouding staan.
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Naar de Montherlants eigen oordeel is Don Alvaro niet het eigenlijke type van de
Christen; hij blijft aan deze zijde van het christendom, voelt machtig de eerste impuls
er van, de verzaking, maar heeft weinig gevoel voor de tweede, de gemeenschap der
heiligen. Wanneer één der ridders, Don Vargas, hem vraagt: ‘La gloire, ne vous
manque-t-elle pas?’, antwoordt hij: ‘Je n'ai soif que d'un immense retirement.’ Don
Vargas: ‘Voilà qui rend difficile notre tâche’. Don Alvaro: ‘Oui, je sais quelle gêne
un homme qui a nulle ambition peut causer dans une société.’ ‘Mais alors, que
faites-vous de votre vie?’ ‘J'attend que tout finisse.’
Even verder zegt Alvaro nog: ‘J'aime d'être méconnu’. En, wijzend op de witte
mantel van de Orde, waar op de plaats van het hart een rood zwaard op is geborduurd:
‘Cela veut dire, que la pureté, à la fin, est toujours blessée, toujours tuée, qu'elle
reçoit toujours le coup de lance que reçut le coeur de Jésus sur la croix.’
In deze regels is het Christendom van Don Alvaro getekend. Een geloof, dat meer
verwant is aan dat van Pascal dan wel aan het breder uitgevloeide katholicisme,
waarin de belangen van God en Keizer zorgvuldig en meesterlijk zijn afgewogen.
De Montherlant is belast met Jansenistische herediteiten. En al meent hij zelf, dat
de invloed van de Islam op de ontwikkeling van het Spaanse katholicisme ook zijn
christendom heeft bepaald, - het blijkt, dat sinds Paulus een onafgebroken stroming
van moreel integralisme in het katholicisme valt te constateren over Augustinus,
Pascal, Jansenius, die daarbuiten zijn loop voortzetin Calvijn, maar ook binnen het
Franse katholicisme nog een bedding vindt. Nog onlangs althans achtte Kardinaal
Suhard het noodzakelijk, in zijn Vastenbrief ‘Essor ou Déclin de l'Eglise’ deze
stroming te signaleren als een verwerpelijke dwaling, - verwerpelijk omdat zij slechts
het transcendentale karakter van het geloof aanvaardt, en de temporale activiteit er
van geheel verwaarloost. Deze houding van de Kerk is begrijpelijk; nu het handhaven
van haar posities in Frankrijk goeddeels afhankelijk is van de mate waarin zij een
bijdrage levert tot de oplossing der sociale vraagstukken, kan zij het cultiveren van
een contemplatieve eenzelvigheid niet tolereren. Dit zegt echter niets omtrent de
juistheid of onjuistheid van een opvatting, die niet gebonden is aan het compromis,
dat de Kerk als organisatie is en moet zijn.
‘Le Maître de Santiago’ werd zo een spel, dat, bij het vrijwel ontbreken van elke
handeling, ongemeen boeit door de bewogenheid van de dialoog, waarin een
grondprobleem van de Franse geest gesteld is.
In de tegenfiguren van Don Alvaro uit zich de natuurlijke
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katholiciteit van de Fransen; hun voorkeur voor het leven - om-het-leven-zelf, niet
onderworpen aan de greep van een dwingende doctrine. De afwijzing ook van wat
tegengesteld is aan hun klassiek gevoel voor maat, van alles wat excentriek, buitenissig
is. De mystiek wordt slechts getolereerd zolang zij zich beweegt binnen de gangbare
levensvormen. Zo kon de reformatie, hoewel zij beantwoordde aan een bestaand
verlangen, dat men bereidheid tot het mystieke zichzelf-verliezen zou kunnen noemen,
tenslotte de strijd niet winnen; de strakke helderheid van de contra-reformatie
herleidde het godsdienstig leven binnen de Kerk. Het Jansenisme was de poging, de
spanning van de reformatie, het besef, dat het transcendente de het leven bepalende
factor is, - de persoonlijke inspiratie binnen het katholicisme te brengen. Maar het
bleef een onderstroming, die door de meerderheid, met haar zin voor ‘common sense’
en sociale gepastheid, haar ernst niet in het dagelijks leven opgenomen zag. Een
grensgebied, enkel bewoond door enkele uitzonderlijken.
Eén van deze is de Montherlant. Zijn christendom valt niet onder te brengen in
het compromis van God en wereld; het staat in regelrechte tegenstelling tot de Franse
neiging, het leven te bemachtigen, de levenskunst te beoefenen. Waar de dialoog de
Franse cultuur beheerst, voert hij de monoloog.
De Montherlants verzaking is al bejubeld als de aankondiging van een christelijke
renaissance; een welmenende dame stelde zelfs dezer dagen een katholieke
bloemlezing samen uit zijn werk, waarbij le Maître de Santiago wel de voornaamste
getuige werd, die zij kon aanvoeren. Maar het is allerminst waarschijnlijk, dat een
christelijke herleving op dit ogenblik door een jubelende schare zou worden herkend,
en het haastig inpalmen der gelovigen kan men dan ook in gemoede voorbarig
noemen. Want wellicht is ook dit ‘slechts’ een avontuur, de don-quichotterie van
een natuur, die het gevaar bemint en zich met het christendom inlaat, niet om een
gevaar te óntlopen, maar om het te lópen. Om er een non plus ultra aan machtsgevoel
op te veroveren, met als afgrond de aantasting door de christelijke corruptie. Het is
mogelijk, en de overwinningskreet der christenen, die reeds een ontrouw aan de wil
tot macht meenden te ontdekken, zou hun wellicht op de lippen besterven, als zij
begrepen, welk een sublieme waaghalzerij hier werd bedreven.
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J. de Kadt Kroniek
Naar een tweede München?
Het is zo langzamerhand, de algemene opinie geworden: we gaan naar een tweede
München. Of om het anders te formuleren: de Westerse mogendheden laten Berlijn
los, geven het over aan de Russen. De rest van Duitsland, West-Duitsland, is daardoor
onhoudbaar geworden, zoal niet door het verlies van Berlijn, dan toch door de morele
klap die het opgeven van Berlijn voor de Duitse democraten en anti-Russen zou
hebben. Men zou, na de aftocht uit Berlijn, begrijpen dat het verzet tegen de Russen
toch geen kans meer heeft, en de Duitsers zouden proberen de een of andere vorm
van capitulatie voor Stalin-Pieck-Von Paulus te vinden. De een of andere bijeenkomst
van de ‘Grote Vier’ zou een overeenstemming met Rusland tot stand brengen, die
zou neerkomen op het wegtrekken der Geallieerde legers uit Duitsland, en het
weggaan der Sowjettroepen naar Polen of Rusland. In het dan niet langer bezette
Duitsland zouden de communisten en hun ‘Eenheidspartij’, met behulp van Russische
wapenen en instructeurs een zodanige machtpositie innemen, dat het gebeurde in
Tsjecho zich onvermijdelijk zou herhalen, en Duitsland zou dus een Russische
Vazalstaat worden.
Wat er dan precies verder zal gebeuren, vertelt de algemene opinie ons niet, maar
voor zover wij haar verwarde verhalen en gedachtegangen kunnen volgen, zou het
ongeveer hierop neerkomen: Ondertussen bewapenen de Amerikanen zich, benevens
de Engelsen en wat verder in Europa, na de capitulatie der geallieerden, niet de buit
van de communistische partijen is geworden. Dat Frankrijk aan de communisten ten
prooi valt, behoort, geloof ik, tot het verhaal. En dan komt na enige tijd de oorlog,
waarin Rusland, met Duitsland en Frankrijk reeds in zijn greep, de rest van Europa
bezet, en uiteindelijk de oorlog wint.
Zo ongeveer is het me verteld, niet eens door communisten, maar door mensen
die zich realisten noemen en die uit de flinkheid van de Russen en de aarzelingen,
angsten en verdeeldheden van de geallieerden, de onvermijdelijkheid van de Russische
overwinning construeren. Zoals ze dit, als ik me wel herinner, ook deden voor
Duitsland en Italië en Japan, toen die, na München, energiek in de opmars waren,
en het tenslotte tot een botsing kwam, waarbij Duitsland, als resultaat van München,
Rusland had weten te neutraliseren, en dus het geallieerde front al ineengestort was,
vóór nog een schot geklonken had. Ja, dat waren mooie tijden voor de bewonderaars
van krachtpolitiek. En ze zouden nog mooier worden, zodat alle realisten, van Krekel
tot Colijn, slechts een medelijdend glimlachje over hadden voor wie de feiten niet
wilde aanvaarden. Ben ik wel ingelicht, dan is het echter met Hitler, Mussolini en
Tojo iets minder goed afgelopen dan de realisten voorspelden. Maar ja, de profeten
van het ‘tweede München’ willen wel al de pret hebben van de vernedering der
geallieerden, doch niet de, van hun standpunt uit ook onlogische, conclusie, dat de
slappe democraten het gewonnen hebben van de gepantserde vastbesloten roofstaten.
Helaas echter voor de bewonderaars van, of rillers voor, de pantserstaten: in 1914
en in 1939 is het misgelopen met die staten. En het is waarachtig niet omdat driemaal
scheepsrecht is, dat ik er zeker van ben, zoals ik het vóór 1914 en 1939 was, dat ook
ditmaal de harde staat, de hardste aller nederlagen zal ondergaan.
Doch hoe komt men er toe van een nieuw München te spreken? Behoort
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dit niet tot die zeer twijfelachtige analogieën waarmee men het zichzelf onmogelijk
maakt iets uit de geschiedenis te leren? Het heeft dan ook weinig zin om aan te tonen
dat de situatie van thans in geen enkel opzicht vergelijkbaar is met die van München.
Als men dat bewezen heeft, nu, wat dan nog?
Laat ons liever de toestand van thans koelbloedig bekijken.
De Russen zijn tot de blokkade van Berlijn overgegaan, nadat de geallieerden de
economische eenheid van West-Duitsland voorbereid hadden en door het invoeren
van een nieuwe Mark, een geslaagd begin hiermee hadden gemaakt. Dat was een
Russische nederlaag, die door heel Duitsland, ook in de Oost-zone, gevoeld werd.
Terwijl het economisch leven in West-Duitsland zich begint te herstellen, ziet men
daarachter als tweede geallieerd offensief (hoe ver zijn we van de geestesgesteldheid
die rondom München bij de ‘bevredigers’ heerste) de poging om van West-Duitsland
een staat te maken, die voor de rest van Duitsland een voortdurende aansporing zou
zijn om onder het Russische juk vandaan te komen. Dat tweede offensief was nog
slechts in voorbereiding, vertraagd zowel door Duitse formalisten en perfectionisten
(maar waar zouden Duitsers het politiek verstand en de soepelheid vandaan halen,
nodig om dit vlot mee te spelen - laat men zich verheugen dat ze tenminste een beetje
meegewerkt hebben) als door Frans onverstand, traditionalisme, door Franse onmacht
en angst.
We komen daar straks nog op terug, want Frankrijk zal, ook bij de verdere
gebeurtenissen, de zwakke plek blijken te zijn.
Maar de dingen zijn in beweging en het initiatief is in handen van de geallieerden.
Nu komen de Russen met hun afleidingsoffensief. Waarachtig niet geboren uit
sterkte. Want de conferentie van Warschau, waar Molotow een Oost-Duitse staat
had willen uitroepen, was allesbehalve een succes. Hoezeer men in Russische kringen
ook verzwijgt, wat in eigen land geschiedt, het was wel duidelijk dat de geestdrift
voor het herstel van Duitsland uiterst minimaal was bij de Polen, die vreesden voor
de concessies die zij zouden moeten doen als Rusland het zwaartepunt van zijn
politiek ging leggen naar een Sowjet-Duitsland. Uiterst minimaal ook bij de Tsjechen,
die weer met de Duitsers zouden moeten samenwerken.
Wat daar in Warschau duidelijk werd, dat was, dat het verzet tegen de Russische
opperheerschappij in alle vazalstaten als een natuurlijk product van de Russische
overheersing ontstaat. Het Molotow-plan onderscheidt zich van het Marshall-plan,
doordat Amerika geven kan en wil, terwijl Rusland alleen maar kan uitzuigen,
gedwongen zowel door eigen armoede als door angst voor een zelfstandig leven in
de overheerste gebieden.
Reeds eerder had men Dimitrow tot de orde moeten roepen, toen hij het plan voor
een Balkan-federatie opperde. Een begrijpelijk plan, want de Balkan-Donau-landen
liggen wel beneden het Europese peil, maar ze liggen nog altijd een stuk boven het
Russische. En het gebied van Polen naar de Adriatische zee, kan er alleen op achteruit
gaan als het met Rusland gelijkgeschakeld wordt.
Die gelijkschakeling echter is voor de Russen noodzakelijk, want een Oost-Europa
met eigen belangen en eigen cultureel en politiek leven houdt op een willoos
instrument te zijn voor de Russische veroveringspolitiek. Het heeft verlangens naar
het Westen, het wil vrede, en het zou zelfs op den duur democratie kunnen willen,
en Rusland met al die ziekten besmetten. De Oosteuropese landen moeten dus

Libertinage. Jaargang 1

voortdurend gezuiverd worden, d.w.z. hun intelligentia, ook hun communistische
intelligentsia, moet vervangen worden door gerussificeerde marionetten. Hun nationale
zelfstandigheid is
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een voortdurend gevaar. Zelfs thans nog, na zoveel jaren Sowjet-dictatuur, is de
Oekraine, die eigenlijk nooit een nationaal bestaan heeft gekend, alleen onder
voortdurende bewaking en periodiek herhaalde zuiveringen, betrouwbaar voor de
Groot-Russen.
Hoeveel meer moet dit het geval zijn b.v. in een land als Roemenië dat met Rusland
niets gemeen heeft. Het is dan ook niet te verwonderen dat we vernemen, dat de
leiding van de Roemeense communistische partij een zware zuivering heeft ondergaan
en dat de verzetsheld uit de dagen van de fascistisch-Duitse heerschappij over
Roemenië, een beproefd communist en Russen-vriend, afgezet en gearresteerd werd.
Zelfs Anna Pauker heeft een ogenblik gedacht aan een Roemeens- en Oost-Europees
communisme.
Maar Roemenië had niet de kracht zich tegen de Russische overheersing te
verzetten, evenmin als tot dusver in Polen, of in Tsjecho, iets dergelijks mogelijk
was.
Het was ‘Kameraad Tito, wit viooltje’, zoals een dier partisanen-liederen luidt,
door Theun de Vries zo innig in het Nederlands vertaald, die tot het zwartste verraad
in staat bleek te zijn. Dit optreden van Tito is daarom zo merkwaardig, omdat deze
man bereid was de Russische politiek tot het uiterste te steunen, en zelfs nu nog, na
zijn breuk met de Cominform, voortdurend poogt, door het aanvaarden van de
Russische politiek de genade van Stalin te herwinnen. Maar uit zijn correspondentie
met de Cominform blijkt wel, dat de Russen in Belgrado hun eigen apparaat wilden
opbouwen, waardoor Tito volkomen hun gevangene zou zijn. Ze wilden ook dat hij
een economische koers zou volgen die voor de Servische boeren en voor het hele
land noodlottig zou zijn. Hoe armer en machtelozer de vazalstaat, des te zekerder is
de Russische opperheerschappij.
Het is een domme, kortzichtige politiek, waarover de tegenstanders van Rusland
zich alleen maar kunnen verheugen. Wie iets van geschiedenis en van politiek begrijpt,
weet, dat een staat die zo optreedt, nooit de wereldheerschappij verkrijgen kan. Hij
weet echter ook dat dwangstaten als de Russische geen andere mogelijkheid hebben.
Voor een werkelijk realist is het Tito-incident een bewijs van de innerlijke zwakheid
van de Russische dwangstaat. Voor de Russen is de wereldheerschappij niet
weggelegd. Ze mogen dan hier of daar nog successen behalen, de geschiedenis heeft
al gesproken: Een wereldrijk bouwen, ze kunnen het niet.
Om echter terug te keren naar Duitsland: de Russen begonnen een afleidingsoffensief.
Ze deden dit niet zonder talent. Berlijn, de zwakste plek van het geallieerde front,
werd er voor uitgezocht.
Maar Berlijn werd in zekere zin een geallieerd Stalingrad. Het had na een paar
weken murw moeten zijn. Het werd het niet. De luchtbrug, waarmee aanvankelijk
door ieder gespot werd, bleek als noodverbinding nog niet zo dwaas te zijn.
Niettemin, het is een noodverbinding, en dus geen oplossing, laat staan een
bevredigende oplossing.
In Amerikaanse kringen werd de positie nu zo gezien, dat men overtuigd begon
te worden van de zwakte van Rusland. Het Tito-conflict droeg hiertoe bij, evenals
het succes met de munthervorming, en de houding van de Berlijnse bevolking, die
met de dag anti-Russischer werd en de aankondigingen van een Russische
voedselvoorziening met verachting afwees. Zelfs in de ‘Eenheidspartij’, dat Russisch
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maaksel, kwam de afkeer van Rusland duidelijk naar boven. Alle berichten uit Rusland
zelf en uit de Oosteuropese landen wezen op de zwakte van Rusland. En een land
als Finland liet opnieuw zien dat een vastberaden optreden tegen de Russen altijd
succes heeft.
Het is dus te begrijpen dat Lucius Clay, de Amerikaanse bevelhebber in
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Duitsland, een energieke politiek wilde voeren, en aandrong op het gebruiken van
de landwegen naar Berlijn, waarop de gealleeerden recht hebben. De gedachte kwam
op, een gewapend convooi naar Berlijn te zenden. En de verwachting was blijkbaar,
dat de Russen het niet zouden wagen dit convooi tegen te houden. Zouden ze het
doorlaten dan was het prestige van Rusland in Duitsland, maar ook in de wereld,
voorgoed verdwenen. En juist daarom moest men rekening houden met de kans dat
de Russen tòch tegenstand zouden bieden.
Alleen al het feit, dat men in Amerikaanse kringen ernstig over deze methode
gedacht heeft, wijst op een andere geest dan die van München. Maar het was tenslotte
een daad die tot een oorlog kon leiden, en wie verwondert er zich over dat men de
zaak eerst nog eens van alle kanten bekeek.
Men kon niet tot een daad van die draagwijdte overgaan zonder eerst de
bondgenoten te raadplegen. Hierbij bleek, dat Engeland niet bereid was die politiek
van het offensief te ondersteunen. En tevens bleek dat Frankrijk tot geen enkele
politiek meer in staat of bereid is.
Frankrijk is òf communistisch en dan pro-Russisch, òf Gaullistisch en dan
anti-Russisch, maar tegelijkertijd zo bevreesd voor een sterk Duitsland, dat het de
Amerikaans-Engelse politiek van een nieuw democratisch Duitsland, dat in de oorlog
tegen Rusland weer tot volwaardige staat zou worden, niet wenst te aanvaarden. Er
is ook nog het Frankrijk van de ‘derde macht’, die een onmacht is, ontstaan uit vrees
voor alle beslissingen
Als de oorlog komt, zo redeneert men in Frankrijk, moeten wij de eerste slagen
opvangen... zonder een leger of een luchtmacht van enige betekenis. We worden dus
bezet, en een bezetting van een land met een communistische partij die millioenen
aanhangers heeft, is nog heel wat anders dan een bezetting door Hitler, die, ondanks
Pétain, toch de massa van de bevolking afzijdig of vijandig vond.
Het is hier niet de plaats om verder op de problemen van de Franse politiek in te
gaan, maar de feiten zijn nu eenmaal zodanig, dat de Fransen, ook als zij hun land
weer gezond gemaakt hadden, toch nog altijd zouden moeten vragen: hoe sterk is de
strijdmacht die gij Engelsen en gij Amerikanen in Europa hebt, om te verhinderen
dat de Russen het continent bezetten. Voorlopig zou het antwoord op die vraag
moeten luiden: vrijwel niets. En dus zal men op het continent weinig steun vinden
voor een actieve politiek ten aanzien van Rusland. En ook in Engeland zal men niet
verder gaan dan de opvatting: als de Russen beginnen, zullen wij ons verdedigen,
maar wij zullen alles nalaten wat de Russen tot een beginnen zou kunnen brengen.
Men kan het nu, zoals ik, met Clay eens zijn dat de Russen niets of nagenoeg niets
(plaatselijke tegenstand en verder diplomatiek en propagandistisch kabaal) gedaan
zouden hebben, als de Amerikanen met hun convooi naar Berlijn waren gegaan, men
kan ook begrijpen dat de verantwoordelijke personen in Washington het risico te
groot vonden, gezien de Europese angst, en de Amerikaanse achterstand in
bewapening.
Het is dus begrijpelijk dat men is gaan praten. En als men wil praten, dan moet men
over het hele Duitse probleem praten, en niet alleen over Berlijn. Het is ook duidelijk
dat de Russen, nu ze zien dat ook de anderen niet durven, weer moed krijgen en het
uiterste uit de situatie willen halen.
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Maar op een München lijkt dit nog altijd heel weinig. Daar kregen de Engelsen
en Fransen een ultimatum voor zich. Binnen enkele uren moest alles wat Hitler eiste
ingewilligd worden, of de actie zou beginnen.
Thans hebben de onderhandelingen reeds (ik schrijf dit op 24 Aug.) vier en twintig
dagen geduurd, er zijn acht conferenties geweest, met Molotow en Stalin en men
verwacht er nog meer. Tot overeenstemming is men niet

Libertinage. Jaargang 1

68
gekomen, en een Russisch ultimatum is niet gesteld, noch hebben de gealleerden
zich aan een dergelijk ultimatum onderworpen.
Voor zover er iets zakelijks bekend is, ziet het er zo uit: de geallieerden zijn wellicht
bereid het uitroepen van een West-Duitse staat van de agenda te schrappen, maar ze
willen in feite een organisme maken dat, zonder die naam te dragen, een West-Duitse
staat zou zijn. Voor de Russen dus alleen een klank-voordeel, geen werkelijke winst.
En daartegenover zou dan staan het herstel van de verbindingen met Berlijn. In Berlijn
zelf zou het Russisch geld het monopolie krijgen, maar onder geallieerde contrôle.
Weer een prestige- en klank-winst voor de Russen, maar geen werkelijke winst.
De toestand in Duitsland blijft in grote trekken zoals ze was, maar de consolidatie
van West-Duitsland gaat door. En tegelijkertijd gaat de opbouw van Europa door,
een wordt de bewapening van de U.S.A. en van Engeland, en ook die van Europa
tot een groeiende kracht.
Het is niet waar, dat de tijd voor de Russen werkt. Ze werkt voor ons.
Iedere dag dat de oorlog uitblijft is een verlies voor Rusland.
Maar Rusland durft de oorlog niet aan de orde te stellen. Het voelt zich zwak,
omdat het zwak is.
Het weet dat ook de anderen zich zwak voelen en dat ook zij geen oorlog
aandurven. Het weet ook dat Amerika, indien aangevallen, vechten zal, en op den
duur winnen zal. Het weet verder dat het behoud van de vrede, de Westelijke
mogendheden meer helpt dan het Russische blok.
Wil Rusland kans hebben op een overwinning, dan moet het vandaag oorlog maken,
morgen is het alweer iets ongunstiger.
Het heeft in de afgelopen weken alle kans gehad om een oorlog te provoceren.
Het durft niet. Terecht. Dit pleit voor het werkelijkheidsbesef der Russen, niet voor
hun vredeswil. Want die bestaat niet. Zoals men ook in Amerika weet, en zoals de
komende minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, vandaag op het
wereldcongres der Kerken heeft uitgesproken.
Wie thans met Amerikanen praat, hoort voortdurend ongeveer hetzelfde. Vandaag
kunnen we nog geen oorlog voeren (zeggen die Amerikanen, en misschien zullen
wij daarom concessies moeten doen, Berlijn ontruimen. Maar over een jaar, twee
jaar, drie jaar, zijn we sterk. Het hangt ons de keel uit. We zullen dan niet wachten
tot de Russen iets doen. We zullen zelf met de oorlog beginnen.
Ik geloof niet dat deze Amerikanen het bij het juiste eind hebben Voor zover ik
het kan zien, zullen de Amerikanen thans geen wezenlijke concessies doen. Er komt
geen tweede München.
En als de Russen nu geen oorlog maken, zullen ze dat over een jaar nog veel minder
doen. Als Rusland oorlog wil, maakt het die nu, deze zomer, uiterlijk deze winter.
Voorlopig wijst niets in die richting.
En als we nu geen oorlog krijgen, dan is de kans heel groot, dat Rusland over een
jaar, over een paar jaar, als het geplaatst wordt tegenover een energieke politiek, alle
concessies zal doen die men verlangt.
Een tweede München zou de oorlog onvermijdelijk maken.
Alles wijst echter op een voortduren van het rottingsproces, niet op een München
of op een oorlog. Maar in de tijd, gewonnen door het voortduren van die toestand,
voltrekt zich de opbouw, ook de opbouw van een macht waartegen Rusland weet
niet opgewassen te zijn.
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Er is dus alle reden om niet ontevreden te zijn over de toestand van thans en om
de toekomst minder somber in te zien dan de algemene opinie dat doet.
24 Aug. '48.
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Naschrift.
We zijn intussen bijna twee maanden verder. Een kort verslag van wat er in die
maanden gebeurd is, zou zoveel ruimte eisen, dat ik er van afzie. Waar het op neer
zou komen is, dat de stelling die ik in het bovenstaande ontwikkelde: ‘we gaan niet
naar een tweede München’, zodanig is bevestigd, dat men op dit moment eigenlijk
niet meer over iets van dien aard hoort praten.
In Moscou scheen, aan het eind der besprekingen, een resultaat bereikt. De
oostmark zou de munt worden voor heel Berlijn, maar ze zou onder contrôle van de
vier bezetters blijven. In ruil voor deze economische concessie, zouden de Russen
de blokkade opheffen. En daarna zou over de hele Duitse kwestie gepraat worden.
In het Westen was men erg in z'n schik met dit resultaat, dat aan de persoonlijke
tussenkomst van Stalin werd toegeschreven. De vredelievende Stalin had de
oorlogspartij van Molotof-Zjdanow uiteindelijk bedwongen! Een ‘verklaring’, die
m.i. alleen maar bewijst, dat de nonsens over ‘good old Joe’ uit de dagen van Teheran
en Jalta, nog altijd doorwerkt en de inzichten vertroebelt.
Toen men in Berlijn over de toepassing van de ‘overeenkomst’ ging spreken, bleek
het, dat de Russische vertegenwoordiger geen werkelijke contrôle wilde. Weldra
bleek ook, dat hij de blokkade niet wilde opheffen, doch integendeel effectief maken
door contrôle op het vervoer per vliegtuig.
Toen gaven de westelijke mogendheden het op en ze besloten de
U.N.O.-bijeenkomst te Parijs te gebruiken om een uitspraak over het Russische
optreden te krijgen. Op de agenda van de Veiligheidsraad kwam dus de Berlijnse
kwestie als een zaak, die de vrede bedreigt. En ofschoon het waar is, dat de Russen
alle uitspraken van Veiligheidsraad en U.N.O. aan hun vetolaars kunnen lappen, toch
zou een internationale uitspraak de positie van Rusland zeer verzwakken, omdat
daardoor duidelijk zou worden, dat Rusland niet bereid is, zich van de rest van de
wereld iets aan te trekken en dus dezelfde mentaliteit heeft als Adolf Hitler.
Intussen kwam ook de kwestie van de atoombom op de agenda. En hier bleek voor
de zoveelste maal, wat Rusland wil. Alle landen moeten ontwapenen en de Russen
zullen heel veel rumoer maken omtrent hun eigen ontwapening, maar ze zullen
weigeren internationale contrôle in hun onmetelijk en afgesloten rijk toe te laten. En
dus zullen ze, behalve het werken met hun vijfde colonnes, ook nog legers, vliegtuigen
en zo mogelijk atoombommen achter de hand houden om de verovering van de wereld
te voltrekken. Zelfs bij de meest uitgebreide contrôle zouden de Russen hun
partner-tegenstanders nog voortdurend weten te bedriegen. Hun capaciteiten op dat
gebied kan men niet hoog genoeg aanslaan. Maar nu ze iedere contrôle weigeren,
nu ze er toe overgaan de buitenlandse gezanten van bewegingsvrijheid te beroven,
militaire attaché's te verwijderen en alles te doen om het kleine beetje berichtgeving
uit Rusland tot nihil terug te brengen, nu is het duidelijk dat ingaan op de Russische
voorstellen zelfmoord zou zijn.
En wat er ook moge ontbreken aan de westerse politiek - en dat is heel veel - men
is niet in het zelfmoord-stadium, d.w.z. men is niet in het München-stadium.
Eén ogenblik scheen de geest van München weer boven ons te zweven. Dat was
toen uit Amerika het bericht kwam, dat Truman een persoonlijk en speciaal
afgevaardigde naar Stalin wilde zenden om op de ernst van de toestand te wijzen en
de vredeswil van Amerika tot uitdrukking te brengen. Zoiets behoeft in het geheel
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geen zwakte te betekenen. Men kan zich zelfs voorstellen dat een sterke alliantie,
vóór ze tot daden overgaat, de Russen nog een laatste kans wil geven tot vreedzame
onderwerping. Maar de weste-
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lijke alliantie is nog pas in aanbouw en Truman is geen sterk en zelfbewust staatsman
en dus was het paraplu-gehalte in z'n plannen althans potentieel aanwezig. Het is
mogelijk, dat Trumans behoefte om een succes te behalen vóór de
presidentsverkiezingen, hem parten heeft gespeeld, maar hoe dan ook, Marshall heeft
aan deze zonderlinge voornemens een einde gemaakt.
Intussen is de Westelijke Unie tot de vorming van een militair centraal-orgaan
gekomen en de versterking van dit bondgenootschap tot een Atlantische Unie, waarin
de U.S.A. en Canada een hoofdrol zullen spelen, staat op de agenda. Dat de
bewapening van de Westelijke Unie alleen mogelijk is indien de V.S. en Canada
door middel van ‘lendlease’ voor het materiaal zorgen, ligt voor de hand.
Het is een teken van toenemend zelfbewustzijn bij de V.S. en de Westelijke Unie,
dat zij de bemiddelingsvoorstellen om tot een oplossing der Berlijnse crisis te komen,
alleen wilden aanvaarden, indien de Russen tot opheffing der blokkade zouden over
gaan. Nu het duidelijk is, dat de Russen niet bereid zijn hiertoe over te gaan, hebben
de westelijke mogendheden de bemiddeling afgewezen. En zo staat dan de Berlijnse
kwestie opnieuw op de agenda van de Veiligheidsraad.
De spanning neemt dus toe. Maar de spanning moet toenemen en het moet tot een
crisis komen, voor het tot een oplossing kan komen. Eén van de kansen hierbij is
inderdaad een ‘tweede München’. Maar ik zie deze kans als de minst voor de hand
liggende. De tweede kans is oorlog. Ook dit acht ik vooralsnog géén serieuze
mogelijkheid.
Blijven over: de capitulatie van Rusland en het voortduren van de tegenwoordige
toestand, eigenlijk óók een vorm van Russische capitulatie, omdat de bedoeling der
Russen zonder twijfel de snelle bezetting van Berlijn was. Ik verwacht de verzwakte
capitulatie, het voortduren van de spanning, waarbij beide partijen pogen hun posities
te versterken.
De geallieerden proberen dit langs de weg van de Westelijke-Atlantische Unie en
van de consolidatie van West-Duitsland.
De Russen proberen het met stakingen in Frankrijk, Italië etc. Langs deze weg
zijn geen beslissende successen te behalen. Ze proberen het ook door militaire acties
in China, waar de Chinese communisten inderdaad belangrijke vorderingen maken.
Ze werken in Birma en Indo-China met enig, maar niet beslissend, resultaat. Ze
hebben een opstand in de Republiek Indonesia georganiseerd, waarover een volgende
maal uitvoeriger. En hier leden ze de nederlaag.
Een andere nederlaag leden ze in Polen, waar Gomoelka en andere vooraanstaande
leiders tot de orde moesten worden geroepen, omdat ze een politiek ‘los van Rusland’
voorstonden. Gomoelka zag geen kans het voorbeeld van Tito te volgen en hij
onderwierp zich. Maar het is opnieuw duidelijk geworden, dat men in Polen, zoals
in Oost-Duitsland en in heel Oost-Europa, snakt naar de verlossing uit de Russische
slavernij. Dat is een belangrijke plus voor de westelijke mogendheden en het is te
hopen, dat dese hiervan gebruik zullen maken.
14 October 1948.
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Besprekingen
Dirk Costers revanche
Fokke Sierksma, Schoonheid als eigenbelang, A.A.M. Stols, Den Haag 1948.
Iemand - ik geloof Gabriël Smit in de Volkskrant - heeft opgemerkt dat op de aan
Fokke Sierksma toegekende Amsterdamse essayprijs 1947 geen enkel protest werd
gehoord. Inderdaad een eensgezindheid in onze literaire wereld, die de moeite waard
is genoteerd te worden - vooral waar het hier een jong essayist betreft met een sterk
polemische inslag!
Verscheidene omstandigheden kunnen daartoe hebben samengewerkt. De eervolle
activiteit van de oorspronkelijke Podium-groep in de bezettingsjaren kent iedereen
- en was Sierksma, in ieder geval in de literatuur, niet de onbetwiste leider van die
groep? Podium en Sierksma startten dus met een aanzienlijke voorraad goodwill was het niet de Kunst- en Letterenredacteur van Het Parool die n.a.v. Podium de o!
hoe spitsvondige onderscheiding maakte tussen ‘clandestiene’ en ‘illegale’ literatuur?
Sierksma's geluid bovendien wekte, van alle geluiden die in de afgelopen jaren
geregeld in onze letteren werden vernomen, de meeste herinneringen aan de
Forum-groep, en speciaal aan Ter Braak, naar wiens opvolger door iedereen
reikhalzend werd uitgezien. Hij deelde met Ter Braak een goed deel van diens
problematiek en gaf zo de indruk van volledig ‘in deze tijd’ te staan. Tenslotte
attaqueerde hij, agressief als zijn meester, Bertus Aafjes en enkele anderen en stuitte
daarbij maar op zwakke tegenstand. Het is iets anders om Doortocht een prijs toe te
kennen of het tot een meesterwerk te verklaren in de krant, dan om zijn auteur serieus
in bescherming te nemen - en dat dit niet gebeurd is hoeft werkelijk niet te verbazen.
Evenmin verbaast het, dat men algemeen Sierksma's partij trok tegen W.F. Hermans
en Paul Rodenko (wat wèl verbaast is, dat dit tweetal elkaar nog niet in één tijdschrift
heeft gevonden). Sierksma stond hier ontegenzeggelijk tegenover tegenstanders, die
hem niet aan konden en dat hij in de jaren '45-47 tot onze talentvolste essayisten
moest worden gerekend, kan zeker lastig worden ontkend.
Toch blijft eensgezindheid rondom een jong polemicus een merkwaardig feit:
duidt zijn eenzaamheid op werkelijk grote talenten of voornamelijk op gebrek aan
tegenstand? En zou het misschien kunnen zijn, dat hij minder rebels, minder in de
oppositie is dan van een goed polemicus mag worden verwacht? Nu de Voetens,
Hermansen en Rodenko's wel definitief van hun voetstukken zijn gerold, kan onze
aandacht wat onbevangener op Sierksma worden gericht en kan hij wat meer op zijn
eigen mérites worden gewaardeerd.
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Sierksma lezen is geen kennismaking met een nieuw gezicht: hij is het neefje of het
kleinzoontje van iemand, die we heel goed kennen, en dat zich bovendien veel moeite
geeft zijn goede afkomst te onderstrepen. Na Ter Braak nog een bundel essays de
titel Schoonheid als Eigenbelang meegeven is toch wel een teken van ongevoeligheid,
dat verbaast van iemand, die we
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voor meer houden dan een Rodenko, dat hondje van een grote baas. Maar we
ontmoeten Ter Braak niet alleen op de titelpagina. Ofschoon men in zijn werk Ter
Braaks naam misschien minder tegenkomt dan één van Sierksma's andere illustere
familieleden, Marsman; en ofschoon achter een aantal opstellen onmiddellijk het
gezicht - zij het verwrongen - van alweer een andere oom, Du Perron, opduikt, behoort
Sierksma toch onmiskenbaar tot de Ter Braakse tak. De Ter Braakse problematiek
is hem nader dan Marsmans élan of Du Perrons esprit, en het is een kant van deze
problematiek die door nagenoeg zijn gehele werk loopt - het duidelijkst in het stuk
over Bloem en in het essay waaraan zijn bundel zijn ongelukkige titel dankt. Het is
deze problematiek ook, die Sierksma's meest aanvaardbare kant uitmaakt. Essays als
Humanistische Kortsluiting en Schoonheid als Eigenbelang (en in mindere mate dat
over Huxley) zijn in ieder geval zeer goed leesbaar - ook al kan men zich afvragen
in hoeverre deze essays ook maar iets aan Ter Braak toevoegen. Maar het komt hier
op aan: in gezelschap van Ter Braak is Sierksma het meest zichzelf. In het gezelschap
van Du Perron daarentegen ontaardt diens door Sierksma zo bewonderde
ongegeneerdheid in een soort heftige studentikoosheid, waaraan alle esprit vreemd
is. (Hij ziet over het hoofd, dat ongegeneerdheid voor Du Perron nooit doel op zichzelf
werd; het was hem in bepaalde gevallen slechts een middel om te voldoen aan zijn
eis om, zoals hij zelf zei, ‘cassant’ te schrijven. Niet iedereen kan ongegeneerd zijn).
In notities als Papierkrieg, Na-oorlogse Prijzenpolitiek, Eeuwigheid als Argument
en in de dialoog over Dirk Coster wanen we ons in een studentenkroeg, dus zo ver
van Du Perron verwijderd als maar kan. Men luistere:
Johnny: - Dat is chantage. Maar wat moet ik eigenlijk zeggen? Dat Coster niet
weet dat het leven in onze tijd - laten we niet generaliseren - een zooi is en dat de
kunst een bedroefd gelukssurrogaat of anders een vloekend verweer is?...... Hij heeft
niets in de gaten, maar vindt alles interessant. En per slot van rekening is het leven
een vervloekte boel, de rhum inbegrepen. Waar of niet? Maar Dirk Coster vindt alles
zo diep ende diep zo prachtig, zo ontroerend, zo rillig. Het leven stinkt en doet pijn?
Welnee mijn beste, die stank en die pijn zijn er alleen om er literatuur van te maken.
Waarvan moesten de kunstenaars anders leven? En waarvan moesten de critici
anders over de schrijvers schrijven? De ellende is er om de kunst. En Dirk Coster
is er om van de ellende te genotteren.
Deze taal die zo nauwkeurig bij een Johnny past, bijwijst op onthutsende wijze,
dat Coster zich niet ongestraft door Johnnies in zijn rust laat storen. Nu nog over
Coster schrijven is beslist een vermetel werkje, maar dat het dan met zoveel
linkerhanden gebeurt, en op déze toon, waarin de zwaarwichtigheid door termen als
diep ende diep, genotteren, het leven een vervloekte boel, alleen maar wordt
onderstreept, is toch eigenlijk wel beschamend. Beschamend, omdat Sierksma - en
de algemene waardering voor zijn figuur komt nu wel in een zeer onbehagelijk licht
te staan - blijkbaar geen ogenblik beseft hoeveel Costerlijks er nog onder het eigen
hemd steekt. Hij staat daarin overigens volstrekt niet alleen: de in het eerste nummer
van dit blad gesignaleerde na-oorlogse halfhardheid is veelal minder het tegendeel
van de voor-oorlogse halfzachtheid, dan wel het Costerianisme in een nieuw pakje
gestoken. Zolang Holland onsterfelijk is, is Dirk Coster onsterfelijk, merkt Sierksma
zeer juist op. Maar als alle echte onsterfelijken vertoont ook Dirk Coster zich steeds
in een andere gedaante, en het komt er nu maar op aan hem in zijn verschillende
gestalten te herkennen. Nu eens meet hij zich een ‘slavische ziel’ aan en heeft de
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mond vol van verantwoordelijkheid (Rodenko) dan weer is hij een doodgewone
patjepeër, die leutert over ‘God’ (Opsomer). Sierksma herkent hem, terecht, in Bert
Voeten, maar dat hij hem nog niet in zichzelf ontmaskerd heeft, nog geen afscheid
van zijn domineesland
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heeft genomen, is vooralsnog zijn voornaamste belemmering om tot een werkelijke
first-rate schrijver te worden. In ieder geval is Sierksma's aanval zonder de
aanwezigheid van een Costeriaanse ‘vijfde colonne’ in zichzelf op te merken,
geëindigd in Dirk Costers grootste overwinning sinds Du Perrons dood.
Aan deze ‘vijfde colonne’ schrijf ik ook Sierksma's verstandsverbijstering toe,
waar hij het over Opsomers ijzeren intelligentie heeft, en waar hij in liefst twee essays
over Bid voor Camille Willocq, dit laatste een meesterlijke novelle noemt, meesterlijk
door Debrots dichterschap en, lest best, zijn intelligentie. Wat hier ijzeren(!)
intelligentie wordt genoemd is niet anders dan een zeer Hollands soort theologie,
terwijl de overschatting van Debrots novelle opeens duidelijk wordt door deze zin:
‘Bid voor Camille Willocq’ loopt uit op de noodzaak van een nieuwe god.
Andere tijden, andere geluiden: voor de Costers anno 1948 wordt nu eenmaal alles
een meesterwerk, wanneer het in hun ogen maar dat uitlopertje heeft.
Ten slotte dit: voor Sierksma's activiteit in de oorlogsjaren past alleen maar respect.
Dubbel jammer daarom, dat ook hij zich schuldig maakt aan het verzets-farizeïsme,
waarvoor een andere verzetsheld, Silone, het vorig jaar op het P.E.N.-congres te
Zürich in een, ja, ontroerende rede*), met zo veel beheerste hartstocht waarschuwde.
Verzets-farizeïsme is de slotalinea van het, overigens veel te zwaar op de hande,
requisitoir tegen Bert Voeten:
Voeten heeft in het illegale werk zijn portie gedaan. Daarom zou ik verduiveld
graag wat goeds van ‘Doortocht’ hebben gezegd. Daarom moet ook gezegd worden,
dat er hier en daar wel leesbare passages en een enkel geestigheidje in dit journaal
staan.
Dààrom? En anders niet? Het verzet dus toch een soort vrijmetselaarsclique? Of
had het meer het karakter van een voetbalclub, zoals deze zinnen suggereren:
Overigens wil het mij voorkomen, dat het meer in stijl was geweest een prijs van
duizend pop beschikbaar te stellen voor het beste pistoolschot of de beste
distributiekraak uit de verzetsbeweging... Per slot van rekening lusten de jongens
van de KP ook wel een extra-borrel.’
Een ironische of sarcastische Sierksma bespeelt andermans viool, en raakt er nooit
op ingespeeld. Hij komt zo nooit aan scherpte toe, en maakt alleen, een
studentikoos-heftige, of -lollige, soms ook wel een zure indruk, zoals hij daarentegen,
wanneer hij iets ernstig neemt, licht vervalt in een serieuze, een beetje prekerige
langademigheid. Maar ik zie, dat ik alweer met de Coster in Sierksma slaags ga
raken...
Juli 1948.
H. VAN GALEN LAST.

*) Ignazio Silone, ‘Sur la dignité de l'intelligence et l'indignité des intellectuels’, Les Temps
Modernes, Augustus-September 1947, nos 23-24. Sinds kort ook in het Nederlands vertaald
en uitgegeven door ‘Vrij Nederland’.
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Film
Monsieur Verdoux, de goede moordenaar.
Günther Anders heeft boven een interessante bespreking van ‘Monsieur Verdoux’
in Die Neue Rundschau (Sommer 1947) betekenisvol ‘Doux Monsieur Verdoux’
gezet en voortreffelijk verdedigd, dat het woord ‘doux’ niet voor niets in de naam
van deze clowneske moordenaar klinkt. Hij heeft daarmee, naar mijn smaak, exact
spijker-Chaplin op de kop geslagen en als eerste de weg naar het hart van de laatste
film van Chaplin gevonden, een weg, die blijkens talloze reacties bepaald niet
makkelijk te vinden is. Het is een feit, ‘Monsieur Verdoux’ heeft het, wat men noemt,
niet gedaan. Men heeft niet hard genoeg kunnen schateren, en de zin van deze sobere
film, die uit een reeks samenhangende subtiliteiten is opgebouwd, niet snel genoeg
kunnen vatten. Men moet toegeven, die zin ligt meer verborgen dan tot nu toe in de
werken van Chaplin het geval was; om de terminologie van Bergson te gebruiken:
er heeft een niet onaanzienlijke accentverschuiving plaats gevonden van het komische
der situatie naar het komische van het karakter.
Inderdaad, om naar Günther Anders terug te keren, Chaplin beeldt hier de ‘goede
moordenaar’ uit. Niet alleen wordt ons te verstaan gegeven, dat hij zielsveel van zijn
invalide vrouw en van zijn kind houdt, en niet te vergeten van zijn kat, neen, hij laat
bovendien nog op onmiskenbare wijze merken, dat hij lang geen ‘echte’ Blauwbaard
is. Integendeel, hij doet alle moeite zijn eigen rol van Blauwbaard bespottelijk en
onaanvaardbaar te maken, zijn hofmakerij gaat gepaard met alle chaplineske
clownerieën en naïveteiten, die hij op zijn repertoire heeft. Eerste misverstand, door
zijn rol verwekt, is dat hij van type veranderd zou zijn. Niets is echter minder waar!
Het is niet moeilijk aan te tonen, dat Henri Verdoux niets anders is dan de verklede
zwerver, wiens mythische figuur ons zo vertrouwd is geworden. Men kan stellen, en
ik zou dat willen doen, dat Monsieur Verdoux, alias kapitein Bonheur, alias ingenieur
Floray, alias mijnheer Varnay, al die vermommingen waarin Verdoux zich op zijn
beurt steekt, extreme schijn-tegenstellingen van de oude Chaplin zijn. Daarvan strekt
niet alleen de dandy-achtige kleding van Verdoux tot voorbeeld, maar evenzeer diens
raffinement - in tegenstelling tot de hulpeloosheid van de kleine ‘tramp’ - getuige
o.a. zijn vriendschap voor de drogist uit zijn dorp, die hij uitsluitend nodig schijnt te
hebben om de chemische formule te bemachtigen van het vergif, dat geen sporen
achterlaat (het schijnt dat Chaplin bij dit motief aan Thomas Wainwright heeft
gedacht). Getuige ook de gemakkelijke en pijnloze wijze waarop hij afrekent met de
detective, die hem komt arresteren. Eveneens in schrille tegenstelling tot zijn
krombenig voorgangertje uit vroeger tijden, is Verdoux een Don Juan, die in snelle
successie en met vanzelfsprekend gemak zijn vrouwen trouwt en doet verdwijnen.
Hij is verder van alle markten thuis, van de geld- en speculatiemarkt door zijn vroeger
beroep aan een bank, maar hij kan ook echte van valse juwelen onderscheiden, zich
voor scheepskapitein of ingenieur uitgeven. André Bazin suggereert zelfs in Les
Temps Modernes, dat Chaplin bij wijze van opperste tegenstelling zijn film in
Frankrijk inplaats van in Amerika heeft gesitueerd. Maar het grond-principe is
niettemin onveranderd gebleven. Het mannetje Verdoux is, ondanks mooie pakken
en dassen, een mislukkeling, ja, het eerste
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slachtoffer van de crisis, wanneer de bank ontslagen begint uit te delen. Hij is geen
Don Juan, hij speelt die, en voor de opmerkzame toeschouwer ook wel op erg
doorzichtige wijze. Zijn avances zijn niet minder schutterig dan die van meergenoemd
voorgangertje, hij valt er op beproefde wijze bij uit het raam, of rolt weinig
doeltreffend met zijn kop thee over de schoot der dame, die zijn volgend slachtoffer
moet worden. En ook met dat raffinement is het niet zo geniaal gesteld, als het wel
lijkt. Hij drinkt - natuurlijk, had ik haast geschreven - bijna zijn eigen vergif op, hij
rolt - even vanzelfsprekend - zelf in het water als hij bezig is zijn echtgenote uit
Bordeaux te doen verdrinken. En pech heeft hij ook niet minder dan wij van hem
gewend waren, want op een van zijn huwelijken staat een per abuis nog levende
andere echtgenote luidkeels te schateren, zodat hij de in streepjesbroek gestoken
benen moet nemen. Ach neen, hij is zo weinig veranderd, nog steeds is hij de man
die in de maatschappij door zijn onhandigheid niet slaagt, de stroper die in zijn eigen
valstrikken raakt.
Nog steeds is er het lieve bloemenmeisje en het meisje dat, zoals hij, een invalide
bemint, meer nog: dat een verregend katje, altijd terugkerend symbool van het
zwerverschap bij Chaplin, onder haar jas koestert.
Toch kan men natuurlijk niet volhouden, dat deze verkleedpartij, uiterlijk en innerlijk,
en hoezeer ook telkens weer door zijn tegendeel opgeheven, ongedaan gemaakt, van
zin verstoken zou zijn. Er is wel degelijk iets veranderd, alleen niet het grondtype:
de naïeve, belachtelijke zwerver, in conflict met de maatschappij, en het onderspit
delvend. Ook dat is niet zo moeilijk uit te maken. Chaplin is van optimist... pessimist
geworden, en erger dan dat. Het zwervertje dat, het beminde meisje aan de hand, aan
het eind van de film een betoverende horizon tegemoet ging, is nu veranderd in een
oude, in het nauw gedreven man, die tussen twee sombere mannen voor de guillotine
gaat aantreden. ‘Ik breng u de vrede met God’, zegt de priester in de cel. ‘Met Hem
heb ik geen last, mijn conflict is met de mensen!’ luidt het antwoord. Een diepe
mensenhaat heeft deze film inderdaad doortrokken, meedogenloos en
afgrijzenwekkend. Voor die sfeer is de openingsscène van ‘Monsieur Verdoux’
karakteristiek, de sfeer van het morbide burgermilieu, van koude haat en kleine
rancune-ruzie, van mensen die niet kunnen samenleven. Met alle instellingen der
burgermaatschappij drijft Chaplin in deze film de spot, met de kerk, het huwelijk,
de vriendschap, de huiselijkheid, de opvoeding. ‘Always remember, violence begets
violence’, vermaant hij met geheven huichelvinger zijn zoontje, die de kat aan haar
staart trekt. Ja zelfs het meisje, dat hij wegens haar liefde voor een invalide man
aanvankelijk spaart voor zijn experiment met het pijnloos vergif, behoudt geen krans
van heilige onschuld: aan het slot keert zij terug als maîtresse van een...
wapenfabrikant! Toch is die ijzerharde consequentie van zijn eigen misanthropie
hem blijkbaar te machtig, want opnieuw spaart hij haar: zijn arrestatie nabij wetend,
verscheurt hij het kaartje met haar adres, dat haar kan compromitteren!
De vrolijke humor (de broodjesdans, het ontwaken in de armen van een standbeeld
dat onthuld wordt) heeft plaats gemaakt voor galgenhumor, de speelsheid is
verdwenen. Inplaats van rolschaatsen te rijden met één been in de bocht onwetend
boven een afgrijselijke afgrond, tart hij thans de dood bewust... en kan hem niet aan.
Als hij reden heeft om aan te nemen, dat hij zijn eigen vergif heeft gedronken, wankelt
hij in stervensnood, in doodsangst, de kamer uit. Zijn conflict met de mensen schijnt
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in het laatste stadium, en opnieuw wijst hij alle schuld af: wanneer de openbare
aanklager in de rechtszaal, op hem wijzend, uitroept: ‘You have a monster before
you’, wendt Henri Verdoux het hoofd om, en kijkt speurend achter zich... De laatste
woorden, die de ter dood veroordeelde vrouwenmoordenaar mag spreken zijn
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zelfs niet minder dan satanisch: ‘I shall not loose my temper before I loose my head’,
zegt hij, ‘but one thing I have to say. I see you all soon, very soon!’
Het is zinloos zich af te vragen of deze film geslaagd is. Want het staat vast dat zij
ìs geslaagd, in zoverre Chaplin gerealiseerd heeft wat hij wilde uitdrukken, in beeld
brengen: dat hij is, en gebleven is, wie hij was, maar dat hij de wereld en de mensen
een diepe, cynische haat toedraagt. ‘Monsieur Verdoux’ is de triomfantelijke
bekentenis van een nederlaag: Chaplin heeft zich verkleed en vermomd maar is
dezelfde gebleven... alleen ziet hij geen toekomst meer. Aan de principes van het
komische is hij niet minder dan vroeger trouw gebleven. Men herinnert zich dat
Bergson als voorwaarden voor het lachen stelde, dat het komische karakter onsociabel
zou zijn, dat het niet mag ontroeren, en dat het de aandacht van de daden af moet
leiden naar de gebaren. Insociabiliteit van het personage, afwezigheid van ontroering
bij de toeschouwer, en tenslotte het automatisme van de grondstructuur, dat in zijn
botsing met de realiteit de basis legt voor het komische en tot gevolg heeft, naar
Bergson's theorie, dat uit de komische persoonlijkheid een type ontstaat. Van dat
type is Chaplin, hebben wij gezien, niet afgeweken.
Niettegenstaande de ‘zin’ van deze film, is ‘Monsieur Verdoux’ nog geen film
met een moraal, hoe ijverig daarnaar ook is gespeurd. ‘Now go, before your
philosophy corrupts me’, zegt Verdoux tot het meisje, dat hij een ogenblik tevoren
het glas met vergif van de lippen genomen heeft. En zelfs is hij aan het eind van deze
‘comedy of murders’ naar de guillotine gegaan voordat hij met een filosofie zijn
werk zou hebben... vergiftigd. Eerst heeft hij nog een, aanvankelijk geweigerd glas
rhum gedronken. ‘I never tasted rhum’. Buiten is hij toen blijven stilstaan, hij heeft
de longen volgezogen met lucht, en is verdwenen, langzaam kleiner wordend tussen
de beide bewakers, de handen op de rug gebonden.
Tenslotte: Monsieur Verdoux is niet normaal, Chaplin vertelt het ons zelf. Hij
heeft een vreselijke klap gekregen bij zijn ontslag, deelt een voormalige collega van
de bank aan een vriend mee. Zijn invalide vrouw zegt bezorgd: Sinds je niet meer
bij de bank bent, schijn je onder een vreselijke druk te leven. En Verdoux zelf, als
wij hem oud en gebogen terugvinden, vlak voor de voltrekking, van zijn lot: ‘sedert
mijn ontslag aan de bank leefde ik in een vreselijke droom, een nachtmerrie. Het
verlies van mijn gezin deed mij daaruit ontwaken’. Dan is hij rijp voor de ondergang.
Het herinnert aan de gedachte van een der personages uit de roman ‘Bewolkt Bestaan’
van Debrot: ‘Het leven van alledag was grauw geworden, het was alleen de
krankzinnigheid die er enige zin aan kon geven.’
MAX NORD.
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Correspondentie
De Atlantische kust
Geachte redactie,
In het tweede nummer van Libertinage wordt ons voorgerekend, dat op deze
atlantische kusten geen atoombommen zullen vallen, en op grond daarvan wordt ons
aanbevolen, in deze veilige oorden te blijven. Deze aanbeveling nu geschiedt op
onjuiste gronden. Als leek stem ik volkomen in met de strategische beschouwingen,
die mij logisch en onaanvechtbaar lijken, terwijl de poëtisch-historische divagaties
een onmiskenbare charme bezitten. De fout zit veel dieper: zij zit in het uitgangspunt
dezer gedachtegangen, dat verzwegen, want bekend verondersteld wordt: dat de
atoombom het allerergste is, en tot iedere prijs ontlopen moet worden. Dit nu is
pertinent onjuist. Het alternatief van de atoombom, dat men kiest door ‘hier’ te
blijven, is een Russische bezetting, met dictatuur van Paul de Groot, geheime politie
en concentratiekampen - de gewone oude jongste geschiedenis. De keus is dus tussen
sterven door atoombom - direct of na hoogstens drie maanden - en sterven in een
concentratiekamp, direct maar misschien ook pas na tien of twintig jaar. En déze
keuze zou niet moeilijk zijn wanneer over het grote water ons dezelfde genoegens
wachtten die ons hier vasthouden. Voor vitale, wat primitieve geesten, die desondanks
voldoende fantasie hebben om zich voor te stellen wat ons te wachten staat is de keus
inderdaad niet moeilijk en zij gaan dan ook.
Wie minder vitaal of minder primitief is blijft hier uit een decadente behoefte.
Niet om het Westen te verdedigen, want het is duidelijk dat datgene wat voor goede
verstaanders samengevat wordt als ‘het Westen’ niet te verdedigen is tegen de twee
nieuwe goden die lakens en erger uitdelen: een tuin is niet te verdedigen tegen een
tank, noch een verdroomde lentenacht tegen een fabriek en wie zou zijn boekenkast
tegen een Gestapo-ambtenaar of diens opvolger kunnen verdedigen? Diegenen die
met hand en tand het Westen verdedigen zijn onleesbaar van krampachtigheid, en
de moderne Westerlingen die leesbaar zijn doen iets anders dan zich weren voor wat
geen verdediging behoeft omdat het onverdedigbaar is: zij verzorgen hun tuin zolang
het klimaat zich daar nog toe leent.
ANDRÉ 'T HOOFT

Charles Morgan
Scheveningen, 23-VI-'48
Mijnheer de Redacteur,
Het valt toe te juichen, dat gij in uw blad meer aandacht zult besteden aan de
buitenlandse dan aan de Nederlandse literatuur. Dat verwijdt de horizon
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der lezers. Maar dat stelt hoge eisen aan de redactie. Want het is moeilijker vreemde
letteren te beoordelen dan de eigen. Dat daarbij reeds dadelijk in het begin lelijk
uitgegleden wordt, is spijtig, doch begrijpelijk: alle begin is moeilijk, blijkbaar in
het bijzonder voor de heer Fr. Dekking, die zo heerlijk onafhankelijk durft te zeggen,
dat Charles Morgan op zijn best niets meer is dan een geestelijk nogal armoedige
dominee. Echt flink van een onbekend Hollands recensent om een Europese
vermaardheid zo ongezouten af te kraken; maar men zou de flinkheid meer kunnen
bewonderen zo het afkraken ook gemotiveerd ware.
Blijkbaar heeft de heer Fr. Dekking meer boeken van Morgan gelezen.
Waarschijnlijk dus ook The Fountain, Sparkenbroke en The Voyage, de door vele
door de heer Fr. Dekking onbegrepen terzake kundigen en anderen zo hoog
gewaardeerde grote romans. Dat de heer Fr. Dekking daar niet aan mee kan doen is
niet... onbegrijpelijk, maar pleit in geen geval voor zijn geestelijke rijkdom. Ik vrees,
dat het onbegonnen werk is de heer Fr. Dekking bij te brengen, dat hij Morgan onjuist
classificeert. Morgan zal het tegen die bejegening stellig zonder moeite uithouden,
ook al geven zijn bewonderaars grif toe, dat The Judge's Story lang niet op het peil
der drie genoemde boeken staat.
Maar is het niet een veel voorkomend verschijnsel, dat de kwaliteit van het werk
van zelfs de grootste kunstenaars sterk wisselt? Misschien schrijft de heer Fr. Dekking
ook goede recensies, een vak dat bijv.... Charles Morgan zo bij uitstek verstaat. Het
is slechts te betreuren, dat u, mijnheer de redacteur, daar niet op hebt willen wachten.
U kunt niet beletten, dat de heer Fr. Dekking uitglijdt, wèl dat daarvoor papier en
drukinkt beschikbaar wordt gesteld.
Met mijn goede wensen voor de toekomst van uw blad,
Hoogachtend,
H. VAN MANEN.

Naschrift.
Wij danken de heer Van Manen voor de moeite die hij zich geeft om ons blad bij de
eerste schreden op het rechte pad te houden; een moeite die echter wel vergeefs zal
blijven, omdat wij juist over dat pad fundamenteel met hem van mening blijken te
verschillen. Terwijl naar ons idee Dekking het rustig en op zijn gewone manier
bewandelde, meent de heer Van Manen, dat hij lelijk uitgegleden moet zijn om er
zó ver vandaan te kunnen raken, en dat slechts behoefte aan flink doen hem tot zulk
een slipper heeft kunnen verleiden - een veronderstelling, waarmee in onze ogen de
heer v.M. nu weer lelijk uitglijdt: naar het peil der bewaarschool.
Wij zouden kortweg kunnen antwoorden, dat het sparen van Europese
vermaardheden niet op ons program staat, en voor ons niet hetzelfde is als het besteden
van aandacht aan buitenlandse literatuur; dat het bij de bespreking van één boek niet
nodig is het gehele oeuvre van een schrijver te behandelen en bovendien dat ene
boek hem voldoende onthullen kan; dat het oordeel van Dekking niet ongemotiveerd,
maar kort gemotiveerd is, zoals dat in een korte bespreking past, terwijl de heer v.M.
zijn verontwaardiging met geen enkel argument steun geeft - tenzij men zijn beroep
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op die vermaardheid zo noemen wil, waarmee hij dan ook Forever Amber en Arc de
Triomphe verdedigen kan.
Het is maar de vraag vermaard bij wie. Ik geloof niet, dat enig Engels schrijver of
criticus van betekenis, Morgan hoog aanslaat, of zelfs voor meer aanziet dan the
literary pontiff and spiritual director of studies of ‘the conventional reading public’,
zoals de ongetwijfeld ‘ter zake kundige’ John Hayward hem noemt in zijn aardige
Prose Literature since 1939. Ik zeg dit alleen omdat de heer v.M. - gevoelig als hij
blijkbaar is voor reputaties - zich voor Dekkings
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uitlating over die ter zake kundigen (die Morgan als een van Engelands beste
prozaschrijvers zouden prijzen) ten onrechte gesterkt zou kunnen voelen in zijn
overtuiging, dat hij vanzelfsprekend op het juiste kompas vaart; tevens omdat het
opeens duidelijk maakt op wèlk kompas hij vaart: dat van de conventional reading
public, bij wie Morgan het allicht ‘zonder moeite uithoudt’ tegen iedere ketterij. Ik
veronderstel, dat Dekking met zijn ter zake kundigen bedoeld heeft een categorie
van lezers met een over het algemeen goed onderscheidingsvermogen, die echter bij
Morgan, in overgrote bescheidenheid misschien, het slachtoffer worden van hun
neiging alle critiek te doen zwijgen, waar er met heilige ernst en enthousiasme van
de laatste en diepste dingen des levens gesproken wordt. Omdat deze overschatting
van Morgan door de verkeerde mensen in Holland veel lijkt voor te komen, namen
wij Dekkings bespreking op, en is het misschien niet jammer nog wat papier en
drukinkt aan deze auteur te besteden.
De heer v.M. zegt, dat het moeilijker is ‘vreemde letteren te beoordelen dan de
eigen’, en gewoonlijk is dat wel waar, b.v. waar het gaat om een juiste waardebepaling
van schrijvers als Forster, Joyce, Michaux, Wilson. Maar juist voor Morgan geldt
dit niet, want in The Fountain en Sparkenbroke (evenals in vele Reflections in a
Mirror) herkennen wij een mentaliteit, die hier te lande al sinds jaar en dag bestond.
Ik kan mij geen betere kuur voorstellen tegen de Morgan-verering, voor zover die
geneselijk is, dan de lectuur van een paar romans van v. Genderen Stort; het zou
iemand als Claude Edm. Magny er misschien voor behoed hebben Morgan,
niettegenstaande de scherpe critiek, die zij op zijn ideeën heeft, toch wel als een
belangrijk romancier te beschouwen. Morgan onderscheidt zich natuurlijk van een
dergelijke Hollandse auteur door een minder provinciaalse beschaving, maar hij is
even door en door verliteratuurd, even gevoelig voor de verheven gemeenplaats en
het ‘Pathos der Attitude’ (dat naar men weet ‘nicht zur Grösse gehört’); en ook zijn
stijl, hoewel profiterend van de grotere proza-cultuur, die hij achter zich heeft, is niet
minder overladen met conventionele poëzie. (Hij had van zijn vriend Moore toch
anders kunnen leren; zie diens critiek op de fameuze stijl van Cardinal Newman in
Hail and Farewell).
Ik las er Sparkenbroke nog eens op over en vroeg mij af hoe het mogelijk is met
zoveel hoge cultuur, goede wil en grote voorbeelden voor ogen, een boek te schrijven,
zo zonder één regel, één beeld waar een vonk af slaat, zonder één scène, die niet
wordt bedorven door kinderachtige fijne trekjes of theatrale gestes, zonder één dialoog
waarin niet gedweept wordt of één situatie of persoon, die zich onttrekt aan bekende
literaire schablonen. De hoofdletters waarin Dekking over The Judge's Story schreef,
zijn op Sparkenbroke en (The Fountain) geenszins minder van toepassing (Het
Eenvoudige Spontane maar Fijngevoelige Meisje met de Zuivere Intuïtie, dat
heen-en-weer getrokken wordt tussen de Betrouwbare, Degelijke maar Diepmenselijke
Dokter en het Don-Juaneske Genie, Cynisch maar vol Zielenadel en Bezeten door
een Diepe Doodsdrang; etc).
Lord Sparkenbroke wordt door de schrijver geïdealiseerd en bewonderd, zoals
men dat alleen van figuren in jongensboeken gewend is, maar hij wordt er geen
ogenblik werkelijk groot of fascinerend van; hij blijft een kleine tamme Byron met
een onsterfelijkheidscomplex, en vooral waar men iets van zijn gedachtenwereld te
zien krijgt, blijft er van zijn superioriteit niets over.
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Het is dan ook voornamelijk de gedachtenwereld van Morgan zelf, zoals we die
al kenden uit The Fountain, minder een gedachtenwereld eigenlijk, dan een vaag
tussengebied tussen denken en voelen, waarin noch hevig gevoeld noch helder gedacht
wordt, waar ons nu eens vleugjes Plato en Keats aanwaaien, dan weer gewoon
christendom en Stoa afgewisseld door grote mystieken aller tijden en zomaar onzin
- kortom waar al de ‘hoge geestelijke waarden heersen’, waarvan de afwezigheid in
de latere romans door de ware
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Morganist wel met spijt geconstateerd moet worden. (Zie Anthony Bosman in Litterair
Paspoort no. 17).
Al deze bleekzuchtige spiritualiteit doet dáárom zo tweedehands aan, omdat men
geen ogenblik voelt dat zij betrokken is op authentieke, persoonlijke ervaringen of
emoties. Dit is ook het grote verschil met schrijvers als D.H. Lawrence of Yeats,
onder wier vaak bizarre ‘mythologieën’, die toch ook weinig met rationeel
samenhangende systemen hebben uit te staan, een directe en intense ‘experience of
reality’ ligt, die de gewone gevoelskaders (d.w.z. de gewone realiteit) doorbreekt.
Morgan práát alleen maar veel over zulk een doorbraak, maar het blijft een fata
Morgana; om het in zijn diepzinnige kindertaaltje te zeggen: ‘he can't make the
curtain go up’.
Dekkings qualificatie van Morgan als een ‘geestelijk nogal armzalige dominee’
is misschien voor de gemiddelde dominee wel wat te vleiend, maar deze heeft toch
altijd nog een minder wazig evangelie. Dat ‘philosophy is the female aspect of the
contemplative act’, zoals Morgan zegt, gaat voor hemzelf in elk geval op; van ‘the
male aspect’ is nergens iets te bespeuren.
Waarschijnlijk is het juist dit wat Morgan zo bij uitstek geschikt maakt voor een
bepaald soort dames, die zich een onsterfelijke ziel maken uit het feit, dat zij geen
volmaakte vrede vinden in het doen van het huishouden; dezelfden die in het begin
der eeuw met Maeterlinck dweepten, wat later met de weekste kant van Rilke, kort
geleden nog met Schubart. Morgan tokkelt op dezelfde wijze zachtjes maar nooit
verontrustend op hun verwaarloosde fijnere snaren, en onttovert daaraan zoete
variaties op welbekende oude thema's: de afstand van het aardse, de loutering door
het lijden, de overwinning van de zuivere ziel op het vieze vlees.
Om op de heer Van Manen terug te komen: wij moeten hem dus teleurstellen. Het
rechte pad waaraan voor hem The Fountain en Sparkenbroke gelegen zijn, en waarop
hij ons zou willen terugbrengen, houden wij voor het brede pad, dat voert naar de
nobele en fijnzinnige kitsch. Och, wij dwalen ook wel eens die kant op. Maar bij het
zien van die fontein en dat buiten keren wij liever weer terug naar waar de literatuur
werkelijk buiten woont.
W.F. VAN LEEUWEN.

2e Naschrift.
Bij bovenstande uiteenzetting over het redactioneel beleid nog deze kleine toevoeging.
De heer Van Manen, ongetwijfeld gevangen in de kwajongenssfeeer der letterlievende
tijdschriften, veronderstelt flinkheids-motieven in normale beschouwingen over een
vervelend auteur. Doordenkend in die sfeer vind ik hem flinker nog dan hij mij,
omdat mijn pen zeker scherper is dan die van Morgan en ik minder dan deze geneigd
ben in ieder Mens het Goede en Schone te zien of zelfs de Harmonie in wie een
Misstap deed. Minder, maar niet geheel ongeneigd, en vandaag groet ik met genoegen
de drang tot het Goede in de heer Van Manen.
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Uit Zelfbehoud
De Europeesche zieleherder.
Waaraan ligt het, dat de vereering voor Gandhi mij nooit heeft gehinderd (al kan ik
mij, niet zonder sympathie en vermaak, voorstellen, dat Churchill wee werd als de
wereldpers bekend maakte, dat de Mahatma gelukkig weer een halve banaan had
gegeten), en dat ik die vereering zelfs meevoelde (zij het nooit zonder dat zweem
voorbehoud van wie de wereldlijke macht liever in de war zou zien brengen door de
schoonheid dan door de deugd), maar dat de verheerlijking van den modernen
Europeeschen zieleherder mij - vaak tegen beter weten en soms zelfs tegen een mate
van bewondering in - wél hindert en wél eens wee maakt? Tolstoï alleen maakt een
uitzondering; maar, al richtte hij zich vooral tot den Europeeschen mensch, hij deed
het als wat men een Aziatisch Despoot van de Deugd zou kunnen noemen. Hij bleef,
zelfs in zijn domheden, te titanisch, te manbaar, dan dat hij ooit door zijn aanhang
kon worden gecompromitteerd.
Gisteren las ik enkele uren in een boek over Romain Rolland, en had weer diezelfde
ervaring: geen beter weten, geen zekere mate van bewondering zelfs, bleken
opgewassen tegen een wee gevoel, vooral ten aanzien van de talloozen, die steun en
troost bij hem zochten in dat schrikbewind van uur en feit, waartoe de Europeesche
wereld zich steeds meedogenloozer samentrok, maar toch ook ten aanzien van hem,
die zich, in hun weeklagend midden, verheven liet worden tot iets als een edel
vegetariër des geestes.
Het geweten van den Europeeschen mensch... hij was het zonder twijfel: zelfs een
zo potente en carnivore geest als Malraux kon het, terugdenkend aan zijn jeugd tijdens
den eersten wereldoorlog, Du Perron verzekeren, voor wien Rollands
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proza een onoverkomelijk struikelblok bleef. En toch... na lang overleg met een zin
voor rechtvaardigheid, die mij hardnekkig dwars zit, ben ik tot de slotsom gekomen,
dat het niet mijn lastige zonden, maar wel mijn zintuigen zijn, die zich tegen deze
verheerlijking verzetten; althans de beide zintuigen van de verte, zonder welke wat
een ander naar geest of ziel tot uiting brengt, mij niet tot aan den lijve waar kan
worden gemaakt. Ik wil maar zeggen, dat ik het eerst moet zien en horen om het te
geloven. Ik zie achter Rolland geen landschap en ik hoor zijn stem niet opgenomen
in het geroezemoes van een bedrijvig volk, wat ik wel degelijk zie en hoor bij William
Morris, en ook, eenigermate ten minste, bij een, wellicht te willens en wetens, bezeten
Don Quichotte als Péguy. Bij Gandhi komen mijn oogen en ooren wel aan hun trek.
Dat is dan, blijkbaar, mijn criterium.
Er blijft, nadat ik zijn figuur de tol van een ethische bewondering betaald heb, in
wat ik zou willen noemen het verschijnsel Rolland (ik neem hem als het beste en
meest erkende voorbeeld van den Europeeschen zieleherder) toch altijd iets van
verlichte wolken, maar zonder landschap, of van een kerktoren aan de kim, maar
zonder een dorp met kleine winkels en warme taveernen. En dit klopt maar al te
nauwkeurig met het feit, dat sinds den eersten wereldoorlog nagenoeg elke vorm van
ethisch optimisme aangaande de toekomst der menschelijke samenleving het wel
edel maar ietwat wolkig gevoel wekt, waarvan de menschenkennis zich graag met
het woord ‘halfzacht’ afmaakt en dat de wijze waarop deze ethische optimisten die
toekomst meenen te kunnen verwerkelijken, wel torenhoog uitsteekt boven de kim,
maar in een verte, waar geen menschen meer in hun warme werkelijkheid
samenwonen.
De godsdienst, die de uiterste verwezenlijking verlegt naar een hemelsche staat,
geeft meer blijk van zin voor de aardsche werkelijkheid.

Ontmoeting en rekenschap.
Niet zoozeer door zijn eigen zwakheden onder oogen te zien, dan wel door een blinde
willekeur van juist zijn sterkste potenties te beseffen als levensgevaarlijk, kan een
mensch tot de rekenschap komen van het beste dat hij zou kunnen bereiken... of had
kunnen bereiken, want hoe vaak komt hij niet tot die rekenschap als tot een te laat
berouw.
In het bijzonder geldt dit voor den dichter of den kunstenaar: meer dan eenig ander
mensch weet hij zich een instrument, dat bewust beschikbaar heeft te zijn.
Zonder twijfel is dit de reden waarom ik, vooral in de aan-
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gelegenheden van geest en ziel, de verzaking van de hartstocht om de roes ben gaan
beseffen als een levensgevaar, en tot de rekenschap kwam, dat een taal, waarin de
ultieme potenties van het menschelijk wezen helder klinkende zouden zijn zonder
in hun rede te worden gevallen door het zelfbehagen van een te persoonlijke
somberheid, in het verlengde ligt, of heeft gelegen, van mijn oorspronkelijken aanleg.
Niet lang geleden zat ik, een helder ochtenduur, bij een componist in zijn mij zoo
vertrouwd klein vertrek te luisteren naar zijn laatste werk, dat hij mij, gedoken achter
de groote vleugel, voorspeelde. Al sinds meer jaren dan een mensch volwassen maken
hadden wij, zoo nu en dan, die ultieme potenties van het menschelijk wezen in
gesprekken aangeroerd, en voor mij waren enkele van die gesprekken blijven behooren
tot het inderdaad meest wezenlijke, dat ik - behoudens uren van vervuld alleenzijn
- heb mogen beleven. Zijn weg naar de verwerkelijking van die potenties in de muziek
had hij zich moeilijker gekozen dan ik den mijne in de taal, en dat zal - behalve omdat
ik een leek, zij het dan een verliefde leek, ben in de muziek - wel de reden zijn,
waarom ik mij in zijn werk vaak alleen voelde gelaten met iets als een verwonderde
herinnering aan de gemeenzaamheid, die, voor mij, in die gesprekken zich soms
vervuld had tusschen onze zoozeer uiteenloopende persoonlijkheden.
Dien ochtend was het op eenmaal geheel anders, en ik geloof niet, dat dit aan een
toevallige gesteldheid in mijzelf lag, want toen hij mij, enkele dagen later, hetzelfde
weer voorspeelde, werd ik in diezelfde ervaring nog volkomener opgenomen: de
vertrouwdheid bevestigde het helder verbazen, dat ik dien eersten ochtend had beleefd.
In onze verhouding tot elkander was het, waar ik zat te luisteren, mij toen geweest,
alsof, als het ware vlak om den hoek van een weg, dien deze muziek mij in deed
slaan, nu eindelijk dan toch een ontmoeting plaats greep, die mij soms in een gesprek
niet onmogelijk had geleken, maar waarop de hoop, hoewel nooit geheel opgegeven,
in de loop der jaren toch af was genomen. Het ging zoo vanzelf in zijn werk, dit
nauwelijks meer verwachte, dat het persoonlijke weldra geheel werd opgeheven in
die muziek, waarmee ik nu dan eindelijk volstaan kon.
Waar mijn meening over muziek, buiten strikt persoonlijke bevinding om, van
geen algemeen belang of waarde is, beperk ik mij tot die bevinding, en te liever
omdat zij ditmaal, als vanzelf het al of niet ‘mooi vinden’ vergetend, haar vervulling
vond in een menschelijke zekerheid, die het persoonlijke te boven ging: de zekerheid,
hoezeer, juist nadat het zelfbehagen in de op-
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gewonden boventoon der persoonlijke bewogenheid, het zwijgen is opgelegd, de
ultieme potentie van ons leven op aarde eerst recht helder, en boven ons uit, klinkende
zal worden.
Een dergelijk ervaren wordt mij veelal ook zichtbaar, en het werd, waar ik daar
toen zat te luisteren, als zag ik van niet ver, omgeven door polders en boerenhoeven,
een kleine gewestelijke stad van het oude Holland, een beperkt en sterk gemeenebest,
dat zeker bedrijvig moest zijn en vol van velerlei lief en leed, maar dat zich, van
onder licht en wolken, tot de stilte van den hemel enkel en helder bekende in het
carillon, dat uit de slanke toren speelde.
Toen ik deze muziek de tweede maal hoorde, kon ik mij aandachtiger op dit ervaren
instellen, en er ook het leven van hem, die daar zat te spelen, volkomen mee
vereenzelvigen. Want het werd mij duidelijk, hoe hij, die in den gebruikelijken zin
van het willekeurig kunnen maar weinig begenadigd was, en die, als kunstenaar,
niets voor niets had gekregen, zich inderdaad gevormd had tot zulk een gemeenebest,
waarbinnen het omliggende bestaan, in den loop van lange en langzame jaren, werd
samengevat en tot zijn recht was gekomen in zulk een bevestiging des levens als hier
gehoord werd: een klinken, meest van al wellicht gewonnen uit het zwijgen, dat elke
opwinding van veel lief en leed jarenlang was opgelegd.
Maar wie weet nog van de geheime macht, waartoe een mensch, die in ontzegde
weelde kracht vindt, kan worden uitgeroepen?
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[Charles Wentinck: gedicht]
Die nacht heb ik je argeloos verteld
Wat ik de dag daarop weer zou verzwijgen.
Wij waren stil. En hebben lang geluisterd
Naar het toen helder wordende geweld
Van wind en golven bij de witte rotsen,
En voor het eerst heb je om mij gefluisterd
En, zingend haast, mijn naam gespeld.
Maar onverwacht. En blijkbaar ongewild
Want sindsdien bleef de oude stilte dreigen
En zou je afgewend en koel en trots en
Mij niet bemerkend naar het dikwijls scheen
Je oude wegen onnavolgbaar gaan.
Nooit heeft nog een gebaar mij zo bevreemd
En boven overweging uitgetild.
Ik heb geglimlacht, weet ik nu, maar geen
Ontkomen tederheid gaf jou mij te verstaan:
Ik heb geglimlacht. Sterren nageteld,
Genomen zoals men beloften neemt...
Er waren witte vogels om mij heen
Toen zag ik sterren glinsterend verdwijnen
En ik weet niet meer hoe het verder ging...
Wat later liepen wij, onszelf verloren,
Als dingen die een ander toebehoren.
Wij zagen scheepjes in een haven deinen
Tenminste: ik. Want elk was weer alleen
En alles brak uit zijn betovering
En werd weer steen. En werd weer ding.
En nu: décor bij een herinnering.
Charles Wentinck
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[L.Th. Lehmann: gedichten]
Een kind te zijn is triest zijn en ontgoocheld.
Wanneer wij ons vervelen,
zegt men ons te spelen;
en wij weten niet wat spelen is.
Als de padvindersfluit,
waarvan gezegd is,
dat hij echt is,
die is beloofd
en daarom gevraagd,
eindelijk is gegeven,
wordt hij afgenomen
om het geluid.
Wij weten ook wel dat het maar één toon is,
zo hard, zo koud,
door geen manier van blazen te vermurwen.
Maar wij zoeken muziek
en blazen hoewel het haast pijn doet.
Wij wachten tegen beter weten
op een melodie die komen moet
zo maar vanzelf,
zo licht en zwevend.
L.Th. Lehmann
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Als ik in mijn tuin aan 't werk ben,
met de heuvels achter mij,
komen neer vanaf de heuvels:
Bargaluut, met zijn drie haren
en zijn stem als van een zaag;
Schorkenool, die steeds wijdbeens loopt
om zijn buik te laten slepen
achter hem over de grond;
Kraddewimpel, met één oog
en zijn manden vol met pruimen,
die hij neerzet op de drempels
van de huizen van zijn dochters.
En daarachter nog de kleintjes
met hun puntmuts en hun hooivork,
die vannacht mij komen prikken,
mij en iedereen in 't dorp.
L.Th. Lehmann
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Elisabeth de Roos
Een verhaal van Edmund Welson
De langste novelle in de bundel Hecate County van de hier vooral als criticus bekende
Amerikaan Edmund Wilson, The Princess with the Golden Hair, heeft zich snel maar
op een onopvallende manier een kleine verraste lezerskring verworven. Onopvallend,
want dat de bundel in Amerika verboden is, is niet als een sensatie (à la Lady
Chatterley) hier doorgedrongen. Wij weten hier trouwens niet of de erotische passages
daar de reden voor zijn, of de verontwaardiging van allerlei bewoners van Hecate
County (een soort menggebied van bourgeoisie-met-een-buitenhuis, ‘intelligentsia’
en ‘bohème’ - termen met een vleugje ouderwetsheid, maar deze verhalen spelen
dan ook nadrukkelijk in dat verre verleden, de ‘middle thirties’) die er zich - naar
men zegt - in herkend hebben. Het is nog altijd een soort weddenschap die op zichzelf
iets boeiends heeft, hoever een schrijver gaan kan, maar aangezien de erotische
preciesheid hier niets wil bewijzen, laat zij zich zonder de minste moeite absorberen
door het verloop van het verhaal.
Minder voor de hand liggend en intrigerender is het waarom van de geboeidheid,
het gevoel van qualiteit, waarmee dit voornaamste verhaal zich laat lezen*).
Waarom en wanneer in het algemeen trouwens geeft een ‘bewuste lezer’ zich
gewonnen; men reageert toch altijd op iets anders dan de inhoud alleen. Een moralist
heeft eens moeten constateren, dat alle moederliefde van de wereld ontoereikend
was geweest om te ontdekken, dat de zuigelingensterfte te beperken viel door de
flesjes uit te koken; daarom hoefden de moeders nog niet te mokken of zich overbodig
te voelen. Maar het is denkbaar, dat een schrijver die bepaald een psychologisch
verhaal wil schrijven, een neiging tot mokken overwinnen moet omdat alle mysteries
van zijn terrein al door zijn buurman de psychiater in kruiken en kannen zijn gedaan.
Sinds wat met

*) Van de verdere verhalen in deze bundel zijn de twee aardigste Ellen Terhune met zijn
fin-de-siècle-sfeer, en The Milhollands and their damned Soul, met de amusante vondst van
een wraak der woorden op een uitgevers-familie, die door het misbruiken van woorden tot
aanzien is gekomen.
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een verzamelnaam Freud heet, gemeengoed geworden is, staan er in iedere beschaafde
detective-roman psychologisch-juiste dingen, en een romancier zal voorlopig wel
niet de kans krijgen, gesteld dat hij die eerzucht bezat, om een psychologisch type
van een gebruiksnaam te voorzien zoals Flaubert dat nog kon met het bovarysme.
En soms is het alsof er voor persoonlijke reacties op de eeuwige thema's - natuur,
eenzaamheid, spel, liefde, dood - alleen nog plaats is in de poëzie, waar zij onontleed
maar zonder schijn van zelfbedrog kunnen bestaan. Toch kan een volwassene zijn
ogen niet dicht doen voor wat hij te weten gekomen is, en het zou ook ondankbaar
zijn. De schrijver-van-het-psychologisch-verhaal ziet immers al gauw dat minstens
twee dingen hem gebleven zijn: het feit dat wij met de elders zo nauwkeurig
beschreven reacties nog altijd ‘zitten’ (en hij hoeft er niemand van te genezen); en
dat zijn materie het over-en-weer tussen mensen is, dat hij niet te doen heeft met één
geval, maar met minstens twee, zo niet honderd; of liever één geval bestaat voor hem
altijd uit meer dan één mens. Er is bovendien weinig aantrekkelijks aan de vraag of
de psychologische roman, of het verhaal, al of niet zijn doodgelopen. Psychologie
is geen nieuw recept maar een uitbreiding van het terrein geweest; wat een lezer
zoekt is gewoon betrouwbaarheid; die vindt hij soms wel en soms niet bij een
psychologisch-scherpzinnige schrijver; die vindt hij ook in een sprookje.
Geloofwaardigheid maakt geen geestdriftige lezers, betrouwbaarheid wel, en die
vormt een soort brug tussen wat Stephen Spender onderscheidt als de romans waarin
de wereld voorkomt zoals alle anderen haar zien (19e eeuw), en die waarin zij is
zoals alleen de schrijver haar ziet (Joyce, Woolf etc). Ook in het objectiefste verhaal
kan een schrijver het centrum van betrouwbaarheid zijn; hij heeft b.v. alle kans om
tussen de invloed van iedereen op iedereen en de onmogelijkheid om meer of anders
te veranderen dan de feeën bij onze wieg hebben gedecreteerd, zijn noodlots-gevoel
te schuiven, of zijn karakter te laten zien: waar hij zich schrap zet, waar hij humor
heeft. En ook de ‘schwache Bitternis der Ewigkeit’ die Thomas Mann niet vergat in
zijn zo ‘omvattende’ en bewuste Zauberberg; het onrustig makende uitzicht voorbij
de laatste bocht.
Grappig genoeg verschuift het perspectief van de betrouwbaarheid soms zo, bij
een schrijver die minder over het hoofd ziet dan zijn lezers, dat hij soms nog eerlijker
is tegenover zijn latere lezers dan tegenover zijn tijdgenoten. Wanneer Tolstoj Anna
Karenina van een in haar mondaine omgeving opvallend gezonde en natuurlijke
vrouw tot een onmogelijk wezen laat veranderen, dan gebeurt dat, volgens alles wat
er in de roman te
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lezen is, door haar onregelmatige positie in de wereld - die met een aantal goede
vrienden en een Vronsky vol goede wil, toch nog heel dragelijk is; en de
contemporaine lezer zal ook zonder hypocrisie toch vooral gedacht hebben aan een
conflict tussen hartstocht en maatschappij. Maar de hele fataliteit van het mislopen
van iets dat onzeker begonnen is, komt veel sterker tot zijn recht, nu Anna's onsociaal
gedrag ons nauwelijks meer iets doet.
The Princess with the golden Hair is een naturalistisch verhaal, in zover dat de
inhoud niet gerelativeerd wordt door vrijheden in de vorm, dat er weinig aan de
verbeelding wordt overgelaten, dat er voortdurend verwezen wordt naar bepaaldheid
door milieu en tijd. Maar het zal geen toeval zijn, dat het een sprookjestitel heeft.
De goudharige prinses blijkt een hysterica, die een tijdlang behoefte heeft aan een
sprookjesrol; daar komt deze kant van het gegeven op neer; maar wie zegt, dat deze
novelle zo'n knappe beschrijving van een afwijking is, heeft nog niets gezegd. De
schrijver doet een stap terug, die voor hem een stap vooruit is; hij brengt het ‘geval’
terug in het leven. It takes all kinds to make a world, en deze Imogen is gewoon een
van de levende, gevoelige vormen waarin de wereld zich aan de ‘ik’ voordoet, zodat
zijn toevallige ontdekking in een medisch geschrift hem nog maar ten overvloede
iets komt bewijzen van wat het leven en zijn eigen eerlijkheid hem intussen al hebben
geleerd: dat hij zich vergist heeft, niet alleen doordat zij bleek te zijn, zoals zij was,
maar ook omdat hij was zoals hij was.
Het wantrouwen tegen verzamelnamen voor wat eindeloos verschillend is (hier
liefde, verliefdheid, sexualiteit) belet niemand (juist niemand die vrij is van
vooroordelen) om het leven in te gaan, gewapend met een eigen mythologie, die
helpt om te beleven inplaats van te ondergaan. Aan de aard van de strijd tegen die
mythologie, met als inzet de werkelijkheid, en aan de uitslag ervan, herkent men de
ernst van Wilson's verhaal, misschien de ernst in het algemeen; de ernst hoeft niet
minder te zijn wanneer de strijd onbeslist blijft. Het is curieus dat Wilson deze
mythologie, waarvan hij zich wel bewust is, nadrukkelijk, niet alleen aan zijn jeugd,
maar ook aan Amerika verbindt, waardoor zij wat hard en sfeerloos blijft. Want in
de laag waar zulke beelden, voorbij alle ‘duiding’, hun werking doen, gaan zij verder
dan jeugd of verleden; het is een koppig gevoel dat er ergens een decor is - dat raam,
die tuin, dat landschap - en ergens een moment van ons lot, die voor elkaar geschapen
waren.
Maar Imogen is voor de ‘ik’ het meisje van een affiche die hij als schooljongen
bewonderde, de Amerikaanse vrouw van zijn illusie, zoals hij aan het slot van een
ander verhaal met dezelfde Jo die hier ‘my regular girl of that period’ is, maar letterlijk
en
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figuurlijk vrijwel afwezig, het oude heroïsche Amerika van het Westen probeert te
beleven, wat niet lukt, want ook dit blijkt ‘a wrong relation’. Wat er verder aan
gedroomd bestaan met Imogen is, wordt meer door haar aangebracht dan door hem.
‘Europeser’ is de relatie tussen deze memoires en de jaren waarin ze spelen, toen de
intellectueel zichzelf ontdekte als behorend tot een half-bevoorrechte, half door
sociaal schuldgevoel geremde groep, voor wie de uitlaat van een politieke partij niet
openstaat. Zijn verhouding met het volksmeisje Anna valt samen met zijn zoeken
naar een betekenis, voor hem, van het communisme, en tegelijk met hernieuwd vuur
voor zijn werk als kunsthistoricus (my passion for art).
De spanning, ook daardoor, tussen de halve sprookjesfiguur Imogen, en Anna met
wie een reël innighid, nits eens gezocht maar plotseling gevonden, en duurzaam,
mogelijk lijkt, maar die toch ook weer uit zijn leven verdwijnt - waarom? omdat hij
haar practischer angst voor een ongelijk huwelijk niet overwint? - en hem achterlaat
met een doorziene leugen en een werkelijk gemis, neemt op een voortreffelijke en
natuurlijke manier, ondanks de ik-toon, de plaats in van veel zelf-ontleding. In those
days, what with revery and alcohol and art, I carried so much dreaming into real
life and so much of my real life into dreams - as I have sometimes done in telling
these stories - that I was not always quite sure which was wich: als ontleding is deze
formule wel wat goedkoop. Maar wie de ‘ik’ te lijdelijk vinden in dit verhaal, kunnen
daar dan weer de bescheidenheid tegenoverzetten, waarmee hij alle ernst in Anna
localiseert. In hoeverre ook Anna een droom is, valt ver van New-York en Brooklyn
moeilijk uit te maken, maar het is in ieder geval een zeer roerende, en - zó genoteerd
- overtuigende droom, waarin van uit de werkelijke modder van de zelfkant een hele
portie onafhankelijkheid, warmte en integriteit in het gemodder van Hecate County
doordringt. Het is ook een oude droom; zoals iedereen wel een paar morele schema's
bij zijn geboorte meekrijgt, heeft Wilson misschien wel uit het protestantse Amerika
van zijn grootouders dit schema geërfd: ondeugd is gecompliceerd, dus deugd is wat
simpel is; er hapert iets aan sophistication, de rust moet dus te vinden zijn bij de
‘popolana’. Het is eigenlijk een moreel verhaal, dat de volmaakt mooie Imogen
overigens heel wat malicieuzer beschrijft; met wraak aan het eind, waar hij ineens
suggereert dat zij eigenlijk vulgair is, en in haar sas met haar onbelangrijke echtgenoot,
die nu superieur aan haar wordt omdat hij niet tevreden is met zichzelf, wat zij niet
eens merkt.
Imogen is er trouwens aldoor in twee perspectieven: de hysterica die zij is, een
allumeuse, niet in de technische zin van de
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tijd toen dat woord in de mode kwam, maar ligt de grens in een milieu waar het
hebben van een amant geen ‘stap’ is, nog wel juist voor het bed? - met alle
paraphernalia van een gefingeerde ruggewervelziekte, die haar toch ook weer
werkelijk zielig maakt, want waarom anders zoveel onzekerheid bij zoveel
schoonheid; tegelijk komt met het hele gedoe van haar orthopaedisch corset het stukje
onvolmaakte werkelijkheid te voorschijn dat haar vriend, ongeweten, aan iets van
het verantwoordelijkheidsgevoel helpt waaraan hij behoefte heeft, de schakel naar
de bittere realiteit waarin hij de mythologie wil onderbrengen, en die hem later
werkelijk overvalt wanneer Anna geopereerd moet worden en in het ziekenhuis ligt.
Zo is, suggereert Wilson, de strategie van het leven.
De beschrijving van het eigenlijke Hecate County, het roddelgedeelte kortom, had
voor mijn smaak wat beknopter en scherper (wat franser en achttiende-eeuwser)
gekund; maar over de hele ondramatische lengte, en snel na de aanloop al, heeft dit
verhaal de toon van wat het vermoedelijk ook zijn wil: een sobere kroniek van
vergissingen.
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H.A. Gomperts
De Spoken van Du Perron
Du Perron moest niets hebben van woorden, die zich, in Nijhoffse zin, ‘loszingen
van hun betekenissen’, omdat het hem juist om die betekenissen te doen was. Alles
buiten de betekenissen is ongrijpbare sfeer, onbedwingbare muziek, angstwekkende
wildernis. Toelaatbaar, gezocht zelfs, zijn sfeer en muziek, die bekend zijn: de sfeer
van de kindertijd, van het ouderhuis wordt bij herhaling opgeroepen; muziek van
Byron wordt feilloos vertaald. (Dus zullen wij nooit meer dwalen/zo laat nog door
de nacht).
Maar het gedicht Garoet bij nacht bijvoorbeeld, een van de weinige
sfeer-schilderingen, waaraan hij zich gewaagd heeft, komt niet geheel los uit een
stamelende dictie (De maan is door de wolken bedekt, bedekt...) Wel is waar doet
de angst terstond haar intrede (Damars, ketapangbomen zijn angstig saamgeplet),
maar na een overigens nuchtere landschapsschets zou men déze bezwering niet
verwachten: Geloof tòch aan het leven, het heeft ons soms verblijd. De observatie
van drie palmen in het duister, leidde tot een stemming, die een beslissende nuance
verschilt van het Goetheaanse Ueber allen Gipfeln ist Ruh'. Bij du Perron geen
berusting, maar bitterheid: Vergaan doet elke luister, met de ogen van het kind. Het
niet compleet terugvinden van de sfeer van de kindertijd werd als een niet nader
genoemd argument tegen het leven ondervonden. Er zijn nog enkele verschijnselen,
die aan die sfeer herinneren: Nog klinken paardehoeven, nog doet hier wat hij kan/met
ratels voor de boeven, een soort van klepperman. Maar zij werken niet meer. De
betovering is verbroken en het ‘geloof tòch aan het leven’ is een zich, ondanks alles,
moed inspreken, dat de indruk van ontgoocheling alleen maar versterkt.
Het gedicht balanceert tussen de niet geheel aanvaarde sfeer van het heden en de
bij implicatie opgeroepen kindertijd, die hem evenzeer ontglipte, omdat hij het geloof
in de geestenbezwerende ratel niet kon terugvinden. Hij was zo gehecht aan de
betovering, die hij als kind gemakkelijk onderging, dat hij geen andere dan diezelfde
fascinatie trachtte op te roepen. De angst om zich als volwassene over te geven aan
‘sfeer’, werd wellicht nog versterkt door zijn weigering om zich aan een
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andere, mindere betovering te onderwerpen. Wie zich als volwassene nog in een
sfeer stort, neemt, voor zijn gevoel, genoegen met een surrogaat, ontluistert daarmee
de echte sfeer en bedriegt zich zelf. ‘Sfeer’ is onwaar, omdat alleen de sfeer van de
kindertijd waar is. Maar de reconstructie daarvan is onmogelijk. Het kind is niet
alleen in staat de sfeer te ondergaan, maar ook te doorstaan, omdat zijn angst
geoorloofd en onontbeerlijk is. Het kind schept zich gemakkelijker beschermgeesten
en tegenkrachten, het beveiligt zich met een klepperman, met een andere, vertrouwde
sfeer of met een comfortabel ‘kinderlijk’ geloof. De volwassene - althans, indien
zijn intelligentie meegewassen is - beschikt niet over zulke doelmatige protectie. Hij
ondergaat zijn angst als een onverdraaglijke aanslag op zijn autonomie. Du Perron
zag zich de toegang tot de ‘sfeer’ op twee manieren versperd: hij had de kinderogen
niet meer en kon zich een andere overgave niet veroorleven.
Hij laat juist zoveel sfeer toe, als tegelijkertijd door tegenkrachten - de
kleppermannen, die later detectives heten, de intelligentie, de ‘luciditeit’ - in bedwang
gehouden wordt. Daarom vat hij steeds post op de rand van het Mystiek Terrein. Hij
verbaast zich over een ander (De Ronker tot de Verdrevene), die treedt in het mysterie
zonder beven. Als zijn smaak (en zijn maag) hem maar blijven beschermen tegen
deemoed en religie (ook angstsferen), dan hoû 'k misschien de angst in toom. Het
anstgebied is een verboden rijk, maar het oefent niettemin een onweerstaanbare
bekoring uit. Zonder de angst geen weerstand, zonder de draak geen ridder, zonder
de landerigheid geen élan. Daarom leeft hij 't heerlijkst in (zijn) vèrst verleden,
daarom roept hij op verrukklike spoken/van heel-lang-voorheen, daarom trekt de
angst, die hem tegenhoudt, hem tevens aan.
De sfeer van het verst verleden heeft immers het vertrouwen als complement. De
angst is in de herinnering onschadelijk gemaakt door dat vertrouwen en tezamen
geven zij die smaak van zekerheid, dat zelfgevoel, waarin het leven heerlijk - heerlijkst
- is. Zelfs de zekerheid van de ridder geeft niet die bevrediging.
Behandelt du Perron de spoken van het heden met omzichtigheid, op die van het
verleden maakt hij jacht. Als hij weet, wat hem te wachten staat, treedt hij zonder
vrezen in het mysterie van de sfeer, accepteert hij zelfs de traditionele paraphernalia
van de romantische poëzie: in 't spookuur gaat mijn hart weer open/voor maanlicht
en voor bloemengeur.
Maar dit leven in het verst verleden is een illusie: het is de leugen van de kindertijd.
Het kind zelf is verdwenen tussen de doode heren en mevrouwen. De leugen, die op
het sterfbed uit-
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komst mag komen brengen, wordt bij vol bewustzijn als ondoelmatig verworpen.
De aanvaarding van doorzien zelfbedrog is in strijd met de wetten van het zelfgevoel.
Hij laat zich het bestaan dan ook niet korten door een ‘roes’, maar vraagt stilte als
medicijn, om daarin het vergeten wiegelied terug te horen van het ouderhuis en zich
tegelijk niet te verbergen, dat het vroeger anders klonk. Zolang hij dat verschil beseft,
is er een begin van het weten, hoe het werkelijk was en is de herinnering medicijn
tegen de angst. Hij herstelt niet de betovering, die hij zocht, maar hij redt zich van
een gevaar, dat hem bedreigt. Het medicijn brengt hem terug, niet in zijn vèrst
verleden, maar op de rand van de kindertijd: een vroegoud kind, geslepen of naïef...
hij was geen màn..., heet het in zijn Epitaaf. Zo, tussen de polen van de angst en de
herinnering, strijdend voor 't leven, listig en verwoed/als onze vaadren met de Draken
streden/zullen wij gaan. Hier, op deze nauwe strook niemandsland, op dit grensgebied
van het ‘mystiek terrein’, tussen jeugd en volwassenheid, speelt deze strijd zich af.
Hij gebruikt zijn tekort, maakt er literatuur van, ‘listig en verwoed’, telkens als het
onoverwinnelijk blijkt. De strijd met de draak, die het leven bedreigt, is de strijd voor
de waarden, die tot het leven verleiden. Uitgedaagd, of beter: zich uitgedaagd voelend,
tirailleert hij op het verboden terrein. Als steunpunt heeft hij zijn onderaards hol, dat
hij niet afsluit, zoals Dostojewski's souterrain-mens deed, maar waarin hij behagelijk
huist en zijn vrienden ontvangt.

5.
Zoals hij in zijn eerste werk zoekt, wat hij het meest schuwt: de dood, de moord, de
bloedige misdaad, zo onderneemt hij in het Indische deel van Het Land van Herkomst,
een ontdekkingstocht naar een verloren atmosfeer, terwijl in de Parijse hoofdstukken
vooral het probleem van de ontrouw hem fascineert. Tot dit probleem verhoudt hij
zich even ‘ambivalent’, even nieuwsgierig en dodelijk afkerig tegelijk als tot de
‘sfeer’. Zijn praeoccupatie met de ontrouw is de afspiegeling van een jaloezie, waarvan
men overigens niet moet denken, dat zij in het dagelijks leven voortdurend en
hinderlijk aanwezig is. Hij was als Othello one not easily jealous, but, being
wronght/perplex'd in the extreme...
Er zijn in de biografie van Ducroo enige aanwijzingen te vinden, waaruit men de
ontwikkeling van dit thema zou kunnen reconstrueren. Men vindt het eigenlijk al in
de voorhistorie van mijn ouders.
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Zijn moeder werd door haar eerste man bedrogen, maar Ducroo weet niet, of zij hem
toen weer bedroog met zijn vader. In elk geval is het tweede huwelijk van de moeder
en dus het bestaan van Arthur Ducroo gevolg van huwelijksontrouw. Hij behoudt
de neiging om zijn moeder te verdedigen tegen het onrecht, dat de
heer-met-de-grote-snorren haar heeft aangedaan. In dit verband is ook zijn verhouding
tot zijn halfbroer Otto merkwaardig. Uit Het Land van Herkomst krijgt men de indruk,
dat hij een min of meer geforceerde sympathie koestert voor iemand, met wie hij
hogenaamd geen contact heeft, wellicht als correctie op de eigen neiging om het
bestaan van deze halfbroer nauwelijks te aanvaarden. Ducroo's armoede wordt ook
gedeeltelijk verklaard uit de onverwachte rechten van de erfgenamen van deze Otto
op een deel van de erfenis, ofschoon die alleen van Arthurs vader afkomstig was.
Deze had immers zijn vermogen op naam van zijn vrouw laten schrijven om zijn
schuldeisers te bedotten. Het is opmerkelijk, dat du Perron dit bedrog nergens als
zodanig schijnt te hebben herkend. Als de hem toekomende erfenis hem als gevolg
van deze manoeuvre ontgaat, beschuldigt hij niet zijn eigen vader, maar ‘de
notarissen’, die hij waarschijnlijk als handlangers ziet van de eigenlijke ‘profiteur’:
de man-met-de-grote-snorren en diens nageslacht. Men krijgt telkens de indruk, dat
hij de partij van zijn vader neemt tegen die eerste echtgenoot. De bedrogen
schuldeisers vallen buiten de clan en doen in het minst niet ter zake. De eerste man
van zijn moeder bedroog haar niet alleen, maar was tevens zijn vaders ‘voorganger’,
die namens die vader door hem werd gehaat, omdat hij de vrouw niet voldoende had
gerespecteerd. Voor zijn gevoel schoot zijn vader in dit opzicht volkomen te kort.
Ik herinner mij de wijsheden over onjaloersheid, die hij in mijn bijzijn uitsprak: al
wat vóór je geweest is, gaat je niet aan, enz., die wonderlike rust waarmee de verlichte
burger zich zelf stelt als criterium: het verleden is dood, van toen af kwam ik. Ik zou
geneigd zijn het te beschouwen als het kenmerk van een sterke persoonlijkheid, als
ik niet zeker was dat deze overwinningen op het verleden al heel gemakkelik zijn
voor wie gezegend werd met weinig verbeeldingskracht.
Zijn vader, zelf al een rivaal, die hij een klassieke haat toedroeg (in de tweede
druk van zijn autobiografie heeft hij aan het eind van hoofdstuk V een bloemlezing
toegevoegd van de machteloze scheldwoorden, die hij na een uitbrander aan zijn
adres placht te prevelen), werd nog eens extra door hem gehaat voor dit onvermogen
tot jaloezie. Maar overigens substitueerde hij zich voor zijn vader en haatte zijn
voorganger als een vader-accent, wiens grotere snorren hem speciaal moeten zijn
opgeval-
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len als een symbool van een machtiger viriliteit.
Het is een situatie, die enigszins lijkt op die van Hamlet, met dit verschil, dat de
oude Hamlet met zijn opvolger, de oude Ducroo met zijn voorganger een rekening
te vereffenen had. Was de jonge Hamlet niet zelf slachtoffer geworden van de situatie,
dan zou zijn jalouzie, veronderstel ik, zich later aan hetzelfde schema gehouden
hebben: hij zou een soort van Othello geworden zijn, zich altijd bedreigd voelend
door een mogelijke opvolger. De vrees daarvoor lijkt trouwens het enige aanvaardbare
motief voor zijn afwijzing van Ophelia. Zo zeker is hij op die manier bedrogen te
zullen worden, dat hij voor haar het klooster als enige uitweg ziet.
Du Perrons jaloezie richtte zich, omgekeerd aan die van Hamlet, op de voorganger,
waarmee hij dus zijn eigen interpretatie van de praehistorie van zijn ouders repeteerde.
Zijn interpretatie, want hoewel hij niet veronderstelt, dat zijn vader zijn zienswijze
deelde, doet hij toch in het relaas van diens zelfmoord enige suggesties in die richting:
... wat weet ik ten slotte van hem af? Voor welk beroep op zijn zenuwen, welke gerekte
krachtsinspanning, welke teruggedrongen gevoelens gedurende heel een bestaan
boette hij... Een man van vijf en zestig schiet zich op een dag dood met het laatste
protest misschien van die hij was toen hij vijf en dertig was, uit naam van die ander...
Het was of mijn vader mij door zijn daad voor het laatst - en met de diepste naklank
- verpletterd had; dat hij in zekere zin ook op mijn moeder wraak nam, leek mij
hiernaast vanzelfsprekend. Maar waarom deze laatste geheimzinnige band met mij,
die zo weinig met hem gemeen had? Het antwoord op die vraag, waarop du Perron
schijnt te doelen, nl. dat hij zich jaren lang ondanks alles met zijn vader vereenzelvigd
had, ligt zo voor de hand, dat men aarzelt het te geven.
Hoe dit ook zij, ik breng deze praehistorie hier alleen ter sprake als een illustratieve
gelijkvormigheid en een mogelijke samenhang met zijn persoonlijke vorm van
jaloezie, niet als een psychologische ‘verklaring’ voor de spoken, die hij later zag.
Het leven wikkelt de tragiek meestal niet zo prompt af als de dramaturg. Anders
zou zich uit de intensiteit van du Perrons gevoelens een tragedie ontwikkeld kunnen
hebben, die de Hamlet zou hebben aangevuld en in tragische kracht wellicht
overtroffen. Hamlet had immers te maken met een bevriend spook. Zijn vijand, de
‘opvolger’, was een man van vlees en bloed. Wraak op hem, hoe moeilijk ook, was
toch steeds mogelijk en werd ten slotte ook uitgevoerd. Maar du Perrons vijand, de
‘voorganger’, was al door de chronologie achterhaald op het ogenblik, dat hij zelf
ten tonele verscheen, was al verdampt tot
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het ‘spook’, dat zich aan iedere wraakoefening onttrekt. De chronologie maakte hem
machteloos en zijn weigering om die chronologie te erkennen, betekende een
weigering om zich bij zijn machteloosheid neer te leggen. Deze omgekeerde Hamlet
kon niet afrekenen met een belediger, die niet meer bestond. Zijn tragedie kon niet
verder komen dan een exposé. Het was niet alleen het leven, dat niet zulke vlotte
afwikkelingen toestaat als de literatuur, maar het was ook de inhoud van dat exposé,
het was zijn eigen situatie, de aard van zijn tragedie, die geen literaire afwikkeling
toeliet. Is het niet begrijpelijk, dat iemand, die zich zo gefrustreerd ziet, weigert het
leven ‘om te liegen’ tot roman? In een roman immers kon zijn conflict niet tot
ontknoping worden gebracht, omdat het voor zijn gevoel juist door die
onontknoopbaarheid werd bepaald. In een roman wordt het leven verbeeld, opgeheven
tot een ‘hogere waarheid’, zo luidt de gangbare opvatting van de literaire critiek. Du
Perrons, voor een literator toch verrassende these, dat een roman het resultaat van
‘liegen’ is, kan misschien wel tot deze obsessie worden herleid: Men slaat geen
spoken dood, dus ik, dus ik zal hangen... Het spook lacht om een stem/ zoals 't om
slagen lacht. Het is niet, het vermoordt/ wat is. Er moet iets zijn, wil iemand iets
vermoorden/ Hoeveel in mij, dat zong, werd door het spook gesmoord...
De tragedie, die Hamlet overtreft, is in deze enkele woorden al gegeven.
Maar hier word ik door een lezer onderbroken. ‘Gaat dit niet wat te ver?’ vraagt hij.
‘Du Perron, die vrolijke scherpschutter, heeft mij altijd bijzonder geamuseerd. De
enige geestige, opgewekte vent in een gezelschap van druiloren, naar mijn idee. Het
beroemde gevoel voor humor van Ter Braak vond ik altijd nogal stijfjes, al spreekt
hij de Hollanders natuurlijk veel meer aan... Maar du Perron is gezellig en leuk en
zo'n èchte schrijver... Wat is dat dan allemaal voor zwaarwichtige tragiek, waarin ik
nu plotseling moet geloven, op grond van een waarschijnlijk uit zijn verband gerukt
citaat? Wat omgekeerde Hamlet? Wat is dat voor een tragisch spook, dat deze heldere
rondborstige nuchterling zou hebben geobsedeerd? Ik lees immers in het
goed-documenteerde boek van 's Gravesande: ‘Du Perron was een briljant causeur,
een boeiend briefschrijver en een bijzonder hartelijk, trouw en toegewijd vriend...
niet sentimenteel, maar toch gevoelig... steeds bereid te helpen... enzovoort. Ik lees
daar tal van bijzonderheden, die zijn innemend karakter afronden (behalve dan dat
hij nooit een bloemetje meebracht als hij
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op visite kwam), maar niets zo schrikaanjagends als die spokenangst, waarmee jij
me nu tracht te imponeren. Hij zal natuurlijk ook wel zijn “ennuis” gehad hebben,
zoals iedereen, maar leg je het er niet een beetje te dik op? En om over die jaloezie
te spreken, waarmee zoveel privé-kwesties samenhangen, lijkt mij al bijzonder weinig
delicaat.’
Ik moet deze lezer eerst antwoorden. Wat ik hier schrijf, veronderstelt eigenlijk
de kennis van dat boek van 's Gravesande. Dit essay is een aanvulling van het
levensgetrouwe portret, dat hij daarin ontwerpt en daarom juist weid ik uit over
aspecten, die hij niet behandeld heeft. En wat het ondelicate betreft van dit
persoonlijke onderwerp, ik zie geen mogelijkheid om te spreken over wat belangrijk
is in du Perron en tegelijkertijd over die persoonlijke dingen te zwijgen. Heeft hij ze
bovendien niet zelf aan de orde gesteld in zijn zéér persoonlijke boeken? Ik heb
bovendien het gevoel - misschien ten onrechte - dat ik zijn autorisatie heb; en de
hoop, dat de onbevoegden - dat wil hier zeggen: de onbevrienden - deze lectuur
allang hebben opgegeven.
Du Perron is ongetwijfeld amusant, aanstekelijk opgewekt, prikkelend tot activiteit
en een leverancier van ‘verleidingen tot het leven’. Er is geen bezwaar tegen als men
hem vooral wil zien als een komisch talent. Zijn kracht ligt immers in een
literatuur-vorm, die nauw verwant is aan de conversatie: zijn Cahiers van een Lezer,
zijn critieken, zijn blocnote-aantekeningen, zijn brieven, het is een gestyleerde
conversatie, die uiteraard eerder vrolijk dan somber, eerder lichtvoetig dan
zwaarwichtig is.
Hij heeft deze ‘gaiety’ gemeen met andere conversatie-talenten in de literatuur,
zoals Samuel Johnson en Oscar Wilde, die ook hun ‘ennuis’ hadden. Hij heeft als
zij grote invloed op zijn omgeving uitgeoefend; op hen heeft hij vóór, dat hij zijn
eigen conversatie heeft opgeschreven, wat Boswell voor Johnson heeft gedaan en
niemand voor Wilde. Met beide geniale praters heeft hij weer gemeen, dat in hun
conversatie niet altijd het belangrijkste werd gezegd. Deze gesprekken zijn als het
schuim, dat is blijven liggen op het strand of verwaaid is, maar niemand weet, wat
er in de duistere zee gebeurde, die het voortbracht. Vandaar, dat men het oneens blijft
over de eigenlijke aard van dit soort schrijvers. Johnson wordt gewoonlijk als een
komische figuur beschouwd, al geven zijn geschriften daar niet de minste aanleiding
toe. Maar wij weten zo goed, hoe hij leefde, wat hij zei, wat hij deed, dat wij dit
complete beeld als een overtuigend tegenbewijs tegen zijn literaire productie
accepteren. Trouwens, de combinatie van zijn plechtstatige moralisaties met zijn
onstuimige jongensachtigheid is op zich zelf al komisch.
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Johnson, die nachten doorpraat in de herberg, Johnson, die, op gevorderde leeftijd
al, staande op een steile heuvel in Lincolnshire, plotseling besluit in zijn volle lengte
naar beneden te rollen en die op de verschrikte protesten van zijn gezelschap
antwoordt, dat hij al zo lang niet eens lekker gerold heeft - voor de meeste Engelsen
is hij een man, om wie men lacht, een achttiende-eeuwse toonzetting van Falstaff,
die ook al zo'n vrolijke kroegloper was. Hetzelfde geldt voor Wilde, van wie Shaw
zegt: Please let us hear no more of the tragedy of Oscar Wilde. Oscar was no
tragedian. He was the superb comedian of his century, one to whom misfortune,
disgrace, imprisonment were external and traumatic. Maar Douglas, die van Shaw
de raad krijgt om in zijn boek over Wilde zoveel mogelijk detergent fun te stoppen,
wijst die opvatting met verontwaardiging van de hand. Hij noemt Shaw wreed, die
komedie of zelfs klucht vindt in the frightful tragedy of Oscar Wilde's terrible
pilgrimage. In elk geval is Wilde in de periode na zijn val, terwijl hij zich dood dronk
in Frankrijk, tot niets meer in staat dan tot praten, onovertrefbaar briljant en
betoverend, zeggen zijn vrienden.
Ook voor de komische Johnson is er genoeg bewijsmateriaal voorhanden, om hem
te beschouwen als een gekwelde melancholicus, een verminkte, ziekelijke brombeer,
die een indolente, procrastinerende kletser werd uit levensonlust. En geldt niet het
zelfde voor Falstaff? Johnson zelf beweert iets dergelijks over Falstaff's schepper,
die volgens hem zoveel beter komedies kon schrijven dan tragedies. In de tragedies,
die hij gekunsteld noemt, ontdekt hij veel meer gebreken. Shakespeare is bij Johnson
een geniale grappenmaker, die door zijn talent en ijver ook iets, maar veel minder,
terecht bracht van het treurspelgenre. Nu is men het tegenwoordig met dit oordeel
van Johnson algemeen oneens (en terecht, al is de achttiende-eeuwse critiek heel wat
intelligenter dan de twintigste-eeuwse heiligverklaring), maar over Johnson zelf en
over Wilde gaat de discussie voort. Waren zij komisch of waren zij tragisch? Zij
waren natuurlijk beide: het een niet zonder het ander. Zij zouden niet zo komisch
geweest zijn zonder hun tragische ondergrond. Dit lijkt het intrappen van een open
deur, maar toch zou het de moeite waard zijn, om de werking van dit mechanisme
iets nader te bekijken, zoals bijvoorbeeld Edmund Wilson heeft gedaan in zijn The
Wound and the Bow. Zoals Philoctetes, die wegens zijn stinkende wond op een eiland
is achtergelaten, door de Grieken toch geaccepteerd moet worden, omdat hij de boog
en de pijlen van Heracles heeft, zonder welke volgens de voorspelling Troje niet
veroverd kan worden, zo moet men bij de reeks schrijvers, die Wilson behandelt,
hun abjecte kwaal op de koop toenemen, als
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men van hun genie wil profiteren. Sterker: men moet de onverbrekelijke samenhang
erkennen tussen hun beschadiging en hun winnende pijlen; waarbij men die
samenhang niet noodzakelijk als veroorzaking behoeft in te zien, maar als een tezamen
behoren: men kan met meer recht nog hun kwetsbaarheid uit hun genie verklaren,
dan hun genie uit hun kwetsuur, als men met alle geweld ‘verklaren’ wil. Wilson
plaatst in dit schema o.a. Dickens, Kipling, Hemingway en Joyce, maar ook de
scrofuleuze Johnson en de mishandelde Wilde zouden in zijn galerij gepast hebben.
Wil men een indruk geven van de persoonlijkheid, die du Perron was, dan kan men
de spoken niet achterwege laten, die hem bezochten. Deze spoken, die zijn angsten
‘belichaamden’, treft men bovendien herhaaldelijk in zijn geschriften aan. De grijze
dashond bijvoorbeeld heeft deze angstbeelden tot enig onderwerp: de vochtvlekken
op de muur en de vloer, de pop met tuinhoed en baard, het dromende skelet van de
Farao op zolder, het starende oog van de vader (met baard weer) door het sleutelgat,
het hele dreigend-levende huis - het zijn waarschijnlijk ten dele eigen
jeugd-hallucinaties, die hij om begrijpelijke redenen aan de maagd Fanny heeft
overgedaan. Door deze verwisseling van geslacht, kon hij de angst niet alleen
verdiepen, maar ook vereenvoudigen. Het meisje voelt zich rechtstreeks belaagd
door de vader als vertegenwoordiger van het mannelijke geslacht en is ook veel
weerlozer, terwijl zij van haar afkeer voor de kwisplend palingachtige... vale dashond,
die de gevaarlijke sekse, het vochtige huis, het leven, het gevaar symboliseert,
eenvoudiger kan worden genezen dan het jongetje du Perron van zijn overeenkomstige
spoken. De vader is hier geen vader-accent, geen voorganger, die als ongrijpbare
rivaal moet worden gehaat, maar een rechtstreekse belager, zoals ook Onno Zwier
van Haren voor zijn dochters was in Schandaal in Holland. Deze spoken zijn niet
onoverwinnelijk. Door zijn eigen spoken van hun gevaarlijkste dimensie te ontdoen,
kon hij een voorlopige overwinning behalen. Hier waren nog ontknopingen mogelijk,
van hen kon nog literatuur worden gebrouwen. Keert hij echter terug tot zijn eigen
geslacht, dan is de rechtstreekse belaging er niet meer, maar dan doet de jaloezie
weer haar intrede in die speciale duperroneske vorm, die er een onoplosbare tragiek
van maakt. ‘De voorganger’ is een spook van een heel ander formaat dan ‘de dashond’.
Men moet hierbij niet in de eerste plaats aan concrete feiten denken. De praehistorie
van zijn ouders fungeert hierbij misschien alleen als het stellen van

Libertinage. Jaargang 1

22
het kompas: ‘de voorganger’ komt voortaan het meest in aanmerking als de
magnetische pool van zijn haat. Maar de haat zelf is algemener en men kan deze
‘voorganger’ dan ook ten dele beschouwen als een symbool van al het onherstelbare,
dat vooraf is gegaan, voor het gehele menselijke tekort, dat door geen inzicht of
inspanning kan worden aangetast. Du Perrons haat tegen de voorganger is een koppig
protest tegen 's werelds bestel, vergelijkbaar met Iwan Karamazoffs weigering om
het geluk te bouwen op ongewroken kindertranen. Zijn sympathie voor de figuur
van Job, die tegen God rebelleert, berust zonder twijfel op de herkenning van een
verwante geest. Tegenover de optimistische marxisten en existentialisten, die
tegenwoordig zo luidkeels bezig zijn te verkondigen, dat zij de wereld gaan
veranderen, stellen mensen als du Perron steeds weer deze voor hen onbegrijpelijke
vraag: ‘En het verleden, hoe verander je dàt?’ Tegenover de journalistieke vulgariteit,
die zegt: ‘allemaal verantwoordelijk’, klinkt du Perrons protest als een getuigenis
van hogere orde.
Gewoonlijk concretiseert zich dat ongrijpbare verleden voor hem als het verleden
van de vrouw, die men lief heeft. Zij heeft bestaan, vóórdat hij haar ontmoette en
heeft dus onvermijdelijk een ‘verleden’, hoe onbetekenend ook, waaraan hij geen
deel en waarop hij geen vat heeft. Zelfs al kent men de ander van kind af aan, zoals
Hamlet Ophelia, dan is er toch een rivaliteit van vader en broer, waartegen men het
aflegt. Voor mij is trouwens die rivaliteit de enige plausibele verklaring van Hamlets
‘vergissing’, toen hij Polonius doodstak en van zijn twist met Laërtes, die ook met
diens dood eindigde. Deze jaloerse natuur had geen reden om zich tot de ‘opvolger’
van zijn vader te beperken, ook zijn eigen ‘voorgangers’ moest hij haten. Die kant
van Hamlet lijkt mij daarom in overeenstemming met de richting, die du Perrons
jaloezie gewoonlijk nam.
Het is een jaloezie met veel vertakkingen. Want de voorganger is een onbekende,
onachterhaalbare silhouet, die men met een zo slecht en laaghartig mogelijke inhoud
kan vullen. Du Perron identificeert de voorganger meermalen met ‘de verleider’, een
nietswaardige schavuit, een ‘ploert’, die het meisje ondanks zijn blatende domheid
met de charmes van zijn viriliteit heeft weten te veroveren. Het gezicht van de
‘verleider’ lijkt erg veel op dat van de ‘komediant’, die ook verovert met middelen,
waarop hij geen recht kan laten gelden. Ik heb mij in het begin van dit opstel
afgevraagd, of du Perrons afstand nemen van de komediant (In De Smalle Mens: De
grote dingen van de planken) voldoende verklaard was door zijn eigen verwantschap
met de man, die iets voorstelt. Nu kan worden gezegd, dat die ver-
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klaring moet worden aangevuld met deze verleiderstheorie. De komediant werd
vooral zo gehaat, omdat de verleider een komediant is. Zijn eigen verwantschap met
de komediant is dan al gegeven in het feit, dat zij elkaars rivalen zijn.
Zo kan men vrijwel al zijn ‘haines’ tot deze haat-jegens-devoorganger herleiden.
Jan Lubbes, zijn verzamelnaam voor alles, wat dikdoenerig dom is in de Nederlandse
letteren, is óók een rivaal, zij het een armzalige, maar du Perron heeft toch de voorzorg
genomen om hem bij zijn doop al te associëren met een castraat. Men vergelijke
hiermee het in zijn nederigheid zo ontroerende grafschrift, dat hij voor zich zelf
ontwierp en waarin hij zo'n uiterst bescheiden vleugje trots mengde. Dit Epitaaf
eindigt met deze regel: hij was geen màn, maar ach! ook geen kastraat.
In zekere zin is deze jaloezie natuurlijk óók een consequentie van zijn
samenzweerders-opvatting van het ridder-ideaal. De ontrouw is de negatie van de
ridderwet, die de onvoorwaardelijke trouw tussen vrienden voorschrijft. Het huwelijk
beschouwt hij als een complete, alle gebieden bestrijkende vriendschap. In deze zin
voor compleetheid past het opeisen van het verleden van de Vrouw. Alle smetten
dienen te worden uitgewist. Men drinkt elkanders bloed. Men moet absoluut op
elkaar kunnen rekenen. Men is volledig in dienst van de ander. Men levert elkaar
alles uit. De sexuele ontrouw is de draak, die hij schuwt en zoekt, maakt zelfs, want
volgens de feiten in zijn autobiografie, had dat monster in zijn huwelijksleven in het
geheel geen plaats. De jaloezie was voor hem niet alleen de vorm, waarin de
jeugdangst zich later aan hem voordeed en dus een onvermijdelijke bedreiging, maar
ook de noodzakelijke voorwaarde voor weerstand en zelfbesef. Hij had de jaloezie
zelfs nodig als grondslag voor zijn moraal, die een verbijzondering van de
riddermoraal was (dat de èchte ridders erg trouw waren, lijkt onwaarschijnlijk ...) en
die alleen naar het accent verschilt van Vondels Waar werd oprechter trouw ...
Het Land van Herkomst is in één van zijn belangrijkste aspecten de uitlevering
van zijn complete verleden aan ‘Jane’: romantiek voor Jane. Maar van haar kant is
de uitlevering niet afdoende. Het is hem onverdraaglijk, dat zij bestond, vóórdat hij
haar kende. De onmogelijkheid van de uitwissing van haar verleden wordt zijn
obsessie. Niet de concrete inhoud van dat verleden, maar de ononderwerpbaarheid
van een stuk realiteit, dat binnen zijn nauwste vriendschapscirkel thuis hoort, wordt
voor hem de draak, die hij niet maakt, die hem tart en kwelt en waarmee hij nooit
klaar komt. Dit thema komt in de gesprekken in zijn autobiografie telkens terug: men
kan het niet ontwijken.
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Du Perron introduceert het onderwerp al in het eerste hoofdstuk. Midden in een
gesprek met ‘Goeraëff’, die met zijn vrouw, zijn dochtertje, zijn vriendin en de vriend
van zijn vrouw samenwoont, dwalen zijn gedachten af:
‘Als je begint van iemand te houden, neem je niet werkelijk deel aan zijn leven;
er naast, er bij te mogen leven lijkt je al een wonder. En later, als de uitwisseling
heeft plaats gehad, de waanzin te geloven dat ièts in het leven van de ander je niet
meer zou aangaan; de woede tegen elk geheim gebied dat de ander met nog een
ander zou kunnen delen. Maar het is geen bezitsinstinct, het is veel meer de drang
naar het volstrekte. Het burgerlijke schuilt hier juist in de afzijdigheid, in de pogingen
alles mak en logisch te houden...’
Later wordt deze theorie toegepast op Jane, van wie hij zegt, dat hij ook van haar
gehouden zou hebben, zoals zij was, vóórdat hij haar kende; ik kan alleen de ervaring
niet liefhebben die haar deed rijpen tot de Jane die zij was, toen ik haar leerde
kennen; ik weiger, tegen alle logica in, om te geloven dat zij, anders door het leven
‘toebereid’, voor mij anders geworden zou zijn. Het is het enige punt waarop ik zou
willen dat zij verraad pleegde aan haar eigen verleden, terwille van wat zij nu is.
Als hij in het Gesprek met Héverlé het geval opwerpt van een vrouw, die zich tien
jaar van haar leven vergooid heeft vóór zij de man leert kennen, die werkelijk van
haar houden zal, spreekt hij natuurlijk in volle theorie. De vrouw, die zich tien jaar
‘vergooid’ heeft, is het ad absurdum gevoerde symbool voor het verleden van de
ander, dat hem ontgaat, ook als het niet ‘vergooid’ is. Daarom is het geen theorie,
als hij zegt, dat de man die tien jaar boet, die zij misschien gemakkelijk vergeten kan.
Vroeger zou ik gezegd hebben: nonsens, de intelligentie is daar om te kunnen scheiden
en het is iets zo eenvoudigs, zo van vóór en na mij. Maar het is niet waar en de
zogenaamde jaloezie van het verleden is minder dom (in de nieuwe druk veranderd
in: platvloers) dan de intelligente denker, omdat de waarheid eerder zou zijn dat
chronologie in deze gevallen niet bestaat. Trouw of ontrouw zijn niet chronologisch
en de jaloezie van het verleden kan dus logisch zijn, omdat zij nauwelijks een jaloezie
voor zich is, maar voor het. Voor het ‘geheel’, het ‘volstrekte’ ...
Het antwoord van Héverlé slaat niet op deze verleden-kwestie, maar alleen op de
jaloezie in het algemeen. Kan men er trouwens wel op antwoorden?
In de eerste druk van Het Land van Herkomst volgt op dit gesprek nog de
vermelding van een bioscoopbezoek. ‘La Dame de chez Maxim's’ roept bij hem het
beeld op van een balzaal in
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het Indië van zijn jeugd. Deze indruk versmelt met de herinnering aan het gesprek,
dat daaraan voorafging en hij concludeert: dat voor Héverlé een vrouw altijd iets
geheel anders zal zijn dan voor mij, omdat hij haar nooit begeerd heeft in haar
fin-de-siècle-verschijning. Hij veronderstelt, dat het over een jaar ook voor hem wel
anders zal zijn, met de crisis, de armoede en de nieuwe beschaving. In de nieuwe
druk is heb slot van dit (elfde) hoofdstuk geheel gewijzigd. Het bioscoopbezoek is
weggelaten, de vrouw in haar fin-de-siècle-verschijning is geschrapt, de blik op de
toekomst, waarin het ook voor hem zou veranderen, blijft achterwege. Het is duidelijk,
dat hij later die relativering van zijn jaloezie-voor-het-verleden als onwaar heeft
gezien. Uit de fin-de-siècle-sfeer van het wat achterlijke Indië is deze eigenaardigheid
niet voldoende verklaard. Het is hem, schrijft hij in plaats daarvan, of ook Jane bij
het gesprek met Héverlé aanwezig was. Hoeveel hebben hij en ik elkaar bekend?
Wat hebben wij er in ‘afgereageerd’? En voor iemand die over tien jaar deze
bladzijden lezen zou, zijn zij wellicht niets dan de notulen van een gesprek tussen
intellectuelen, te Parijs omstreeks 1930. Met andere woorden: met het spreken over
deze jaloezie heeft du Perron iets voor hem zeer wezenlijks aangeroerd, niet
afhankelijk van het ouderwetse Indië en niet verklaarbaar door maatschappelijke
omstandigheden.
Aangeroerd - meer ook niet. Want er is hier onder het oppervlak van een ‘gesprek
tussen intellectuelen te Parijs omstreeks 1930’, veel, dat er niet in is ‘afgereageerd’;
veel, dat misschien te maken heeft met een diepe pijn/waarvan ikzelf u nimmer heb
gesproken. Jaloezie - en zeker niet het exces daarvan, waartoe du Perron
langzamerhand verviel - is niet goed denkbaar zonder deze diepe pijn, zonder deze
volslagen onzekerheid en twijfel aan zich zelf. Othello is niet voor niets óók een
getekende outcast. Alleen op zo'n ‘diepe pijn’ kunnen genezingen volgen van dezelfde
diepte. Du Perrons gedicht Somewhere behoort voor mij tot de mooiste liefdespoëzie,
die ik ken. Het sentiment er van is niet minder dan van Leopolds O nachten van
gedragene extase, waarin ook sprake is van een genezing van alleen-zijn. Ik stel
Somewhere boven dat gedicht, omdat het rijker, geschakeerder, eenvoudiger en
menselijker is. Vrijwel op dezelfde hoogte staat de eerste strofe van het eerste Billet
pour Elle (Eens zal je weten hoeveel 'k van je hoû/en mij de rustloosheid van nu
vergeven), waarin deze sleutelzin voorkomt: het pijnigend wantrouwen dat een vrouw
als jij van mij houdt. Is er een duidelijker aanwijzing denkbaar voor de herkomst van
zijn jalouzie, die men moet zoeken in zijn nederigheid en in niets anders?
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Het exces, waartoe dit affect aangroeide, kan men aflezen van twee gedichten, die
eerst in de laatste druk van Parlando (1941) zijn opgenomen: Meisje in het parelgrijs
en Het spook. Voor het eerste is wel opmerkelijk, dat de verleider-voorganger niet
alleen een ‘lege ploert’ en een ‘superkelner’ wordt genoemd, maar ook met Hamlet
wordt geassocieerd, waarbij men aan de wederkerige jaloezie van voorganger en
opvolger zou kunnen denken. Waarschijnlijker is, dat hij hier met ‘Hamlet’ bedoelt:
de acteur, die die rol speelt, de verleider-komediant, die zich een Hamlet aanmatigt,
waarop hij als mens geen recht heeft. Dit Meisje is een bitter, voor mijn smaak weinig
aantrekkelijk gedicht, vooral ook omdat de dichter er zelf niet in voorkomt, zodat
zijn schamperheid tegen de verleider-ploert en tegen het meisje niet gerelativeerd
wordt door zijn persoonlijk perspectief. Hier is zijn beschouwingswijze niet meer
door hem zelf gezien als zijn eigenaardigheid, maar geobjectiveerd. Het meisje in
kwestie, dat hier geschilderd is als onder de pretexten van ‘'t Hoge’ verleidbaar, geldt
als ‘de’ vrouw: De vrouw, van ras zelfs, heeft iets van het paard:/als zij verleid moet,
kan zij heus niet tellen/of 't andre beestje is meer of minder waard. Ik citeer deze
regels meer om de invloed van zijn spoken op zijn oordeel aan te tonen, dat om de
waarde er van: zelfs voor paarden gaat dit niet op. Indrukwekkender is het gedicht
Het spook. Dit is de meest complete weergave van zijn obsessie, die hij gepubliceerd
heeft. Met de klagelijke regel Hoeveel in mij, dat zong, werd door het spook gesmoord,
duidt hij aan waar de grens lag van zijn vermogen om literatuur te maken van zijn
angst: waar hij geen weerstand meer kon opbrengen, waar hij werkelijk overmeesterd
werd.
Nog één retouche om deze uitweiding over de jaloezie te besluiten. Er was ook
een punt in hem, waar angst en jaloezie machteloos waren tegenover een groter
gevoel. In het eerste Billet pour Elle, is sprake van het brandpunt van zijn leven, een
uitdrukking, die terugkeert in het hoofdstuk Alle wegen van Het Land van Herkomst:
Jane - in de grond komt alles daarop neer; of liever, waar het mijn verleden betreft
(vanaf de tijd toen ik reeds ik was, voorbestemd om tot haar te komen zoals ik het
deed), voeren alle wegen van de herinnering tot haar: tot wie werkelijk het brandpunt,
de éne grondige verandering in mijn leven betekent; over wie alleen ik zou willen
schrijven, als zoiets mogelijk was.
Leest men goed? Du Perron, zo verbeten op het leugenachtige van ‘sfeer’, die
iedere vertedering daarover uitbant terwille van ‘wat waarheid moet zijn, historisch
droog en waar’, onderschikt zijn gehele verleden, voorafgaand aan ‘Jane’ aan dit
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‘brandpunt’. De nuchtere vereerder van de ‘neue Sachligkeit’, beschouwt zich nu
als ‘voorbestemd’. Verdwenen is plotseling het vroegere cynisme, het ‘gebrek aan
ernst’, verdwenen ook de droge en onaandoenlijke historie-schrijverij. Zijn
waarheids-accent heeft nu de ‘voorbestemming’ nodig. De wegen van de herinnering
volgen de waarheid niet meer, maar worden door een magnetische storing uit hun
baan getrokken. Waarom ook niet? Ook zó kan men zeggen, dat men heel veel van
iemand houdt. Men kan tegelijk enigszins suggereren - de chronologie bestaat immers
niet - dat men altijd (vanaf de tijd toen ik reeds ik was) heel veel van haar gehouden
heeft - behoudens dan de slecht-gesynchroniseerde mise-en-scène, een kleine
vergissing van het noodlot, die wilde, dat men haar aanvankelijk nog niet kende ...
Hij heeft een nog sterkere formule. Voor zich zelf eist hij de toekomst niet op, maar
wel voor ‘Jane’: Bezwijken in de toekomst misschien, maar één ding nalaten: het
portret van Jane. Men kan alleen betreuren, dat hij dàt juist niet heeft nagelaten, dat
zijn waarheidsinstinct hem juist daarvan heeft teruggehouden: Maar het bedrog in
zulke woorden is schaamteloos; het is te duidelijk weer poëzie en in drie woorden
stukgeredeneerd: het portret van Jane zou immers altijd iets anders dan zij zelf zijn.
Het is echter duidelijk, dat hij hiermee niets heeft stukgeredeneerd. Men kan heel
goed een portret nalaten en tegelijk weten dat het portret iets anders is dan de
geportretteerde. De betekenis van de aangehaalde passage lijkt mij dan ook, dat hij
het gevoel had, even van zijn nuchter program te zijn afgeweken en dat hij zich toen
haastte om de ondroge en onware poëzie het zwijgen op te leggen. Maar zijn
nuchterheid, d.w.z. zijn angst voor ‘sfeer’, kwam juist één slag te laat. Intussen was
de poëzie, die niet altijd zelfbedrog is, binnengeslopen. De angst had een ogenblik
moeten zwijgen voor een groter gevoel. Eerst had hij voor ‘Jane’ een literaire formule
nodig, die zondigde tegen zijn eigen theorie over het ‘waarheidsaccent’ in de literatuur,
maar dan vindt hij de literatuur mèt het waarheidsaccent zelfs onvoldoende voor haar
portret. Zij wordt daarom buiten die literatuur in veiligheid gebracht en, ongekend
door de lezers van zijn boek, die vrijwel alles van de schrijver te zien krijgen, behalve
juist dit ‘brandpunt’, als een ver sterrebeeld aan de hemel gezet.
(Wordt vervolgd)
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Italo Svevo
Weldadige wijn
Een nicht van mijn vrouw ging trouwen toen ze op een leeftijd was gekomen waarop
meisjes ophouden dat te zijn en in oude vrijsters ontaarden. Het brave schepsel had
tot kort tevoren een afwijzende houding tegenover het leven gehad, maar ten slotte
had de aandrang van alle familieleden haar weer in het ‘volle’ leven teruggebracht.
Ze had dus haar verlangen naar zuiverheid en godsdienst opgeofferd en berust in de
omgang met een jongeman, die door de familie was gekozen als een goede partij.
Direct daarna, vaarwel godsdienst, vaarwel dromen van deugdzame afzijdigheid; de
datum voor het huwelijk was zelfs voor veel vroeger vastgesteld dan de familieleden
gewild hadden. En nu hadden wij dan een dineetje aan de vooravond van dat huwelijk.
Ik, als onfatsoenlijke oude heer, zat in mijn vuistje te lachen. Wat had die jongeman
gedaan om haar over te halen zo snel van idee te veranderen? Waarschijnlijk had hij
haar in zijn armen genomen om haar te laten voelen hoe prettig het is te leven, en
had hij haar verleid meer dan overtuigd. Daarom was het zo nodig dat ze veel goede
wensen mee kregen. Iedereen die trouwt heeft gelukwensen nodig, maar dat meisje
méér dan wie ook. Wat vreselijk zou het zijn als ze op een dag met spijt zou moeten
merken dat ze zich op het pad had laten brengen waarvan ze die instinctieve afkeer
had. En zo deed ook ik een paar glaasjes vergezeld gaan van mijn beste gelukwensen,
die ik zelfs passend voor die gelegenheid wist te maken: wees gelukkig voor één of
twee jaar, dan zullen jullie alle andere lange jaren makkelijker kunnen verdragen,
omdat je dankbaar zult zijn althans ééns genoten te hebben. Van de vreugde blijft
dan slechts het heimwee over, en dat is óók iets smartelijks, maar een smart die de
oorspronkelijke, echte droefheid over het leven overstemt.
Het zag er niet naar uit, dat de bruid behoefte voelde aan zóveel gelukwensen.
Haar gezicht leek me zelfs helemaal gekristalliseerd in een uitdrukking van
vertrouwende overgave. Het was echter dezelfde uitdrukking die ze al gehad had
toen ze haar besluit verdedigde om zich in een klooster terug te trekken. Ook nu deed
ze een gelofte, de gelofte om haar leven lang tevreden te zijn. Sommige lieden in
deze wereld doen steeds geloften. Zou zij déze beter vervullen dan de vorige?
Alle anderen aan dat feestmaal waren heel natuurlijk in hun opgewektheid, zoals
toeschouwers meestal zijn. Bij mij ontbrak daarentegen iedere natuurlijkheid. Het
was een gedenkwaardige
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avond ook voor mij. Mijn vrouw had van dokter Paoli gedaan gekregen dat ik voor
die avond precies als alle anderen zou mogen eten en drinken. Dat betekende vrijheid,
des te kostbaarder door de waarschuwing dat ze mij direct daarna weer afgenomen
zou worden. En ik gedroeg me precies als jongelui, die voor het eerst de huissleutel
meekrijgen. Ik at en dronk niet uit honger of dorst, maar gulzig naar vrijheid. Iedere
hap, iedere slok moest een bevestiging van mijn onafhankelijkheid vertolken. Ik deed
mijn mond wijder open dan nodig was om die happen naar binnen te krijgen, de wijn
ging van de fles over in mijn glas tot het overliep, en ik liet het kostelijke vocht
waarlijk niet lang staan. Ik voelde me bezeten door de behoefte aan beweging, en
daar, vastgenageld op die stoel, gelukte het me een sensatie van hollen en springen
te hebben als een hond die net van de ketting bevrijd is.
Mijn vrouw maakte mijn toestand nog erger door aan een dame naast haar te
vertellen welk diëet ik gewoonlijk volgde, terwijl mijn vijftienjarig dochtertje Emma
er naar luisterde en gewichtig deed door de beweringen van haar moeder met détails
aan te vullen. Wilden ze mij dan weer aan de ketting herinneren, ook op dàt ogenblik,
net toen ik mij er van bevrijd voelde? Mijn hele marteling werd uitvoerig beschreven:
hoe zij het kleine stukje vlees afwogen dat mij voor het middagmaal was toegestaan,
maar zonder enige smaak er aan, en hoe er 's avonds niets af te wegen viel omdat het
maal dan bestond uit een klein rond broodje met een pietseltje ham en een glas warme
melk zonder suiker, waar ik van walgde. En terwijl zij praatten zat ik kritiek uit te
oefenen op de vakkennis van de dokter en op hun genegenheid. Want als mijn gestel
dan werkelijk zo kwakkelig was, hoe was het dan mogelijk, dat op die éne avond (en
alléén omdat wij die streek hadden uitgehaald om iemand te laten trouwen, die het
uit eigen beweging nooit gedaan zou hebben) datzelfde gestel plotseling wèl zo veel
onverteerbare en schadelijke dingen zou kunnen verdragen? En terwijl ik dronk dacht
ik al vast aan mijn opstandigheid op de volgende dag. Ze zouden wel het een en
ander te zien krijgen.
De anderen hadden zich op de champagne gestort, maar wat mij betreft, na er een
paar glazen van gedronken te hebben om te klinken bij de verschillende speeches,
was ik weer bij de gewone tafelwijn beland, een droge en eerlijke wijn uit Istrië, door
een vriend van de familie gezonden voor die gelegenheid. Ik hield van die wijn zoals
men van zijn herinneringen houdt, ik wantrouwde hem niet en was evenmin verbaasd
dat hij, in plaats van me vreugde en vergetelheid te schenken, de boosheid in mijn
gemoed nog versterkte.
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Hoe had ik me niet kwaad moeten maken? Ze hadden me een diep-ongelukkige tijd
laten doormaken. Een verschrikt en ellendig stukje mens was ik geworden: ik had
iedere opwelling van edelmoedigheid in me laten afsterven, om plaats te maken voor
pillen, druppeltjes en poeiers. Geen socialisme meer. Wat kon het mij nu schelen of
de grond nog steeds het voorwerp van particulier bezit bleef, in strijd met alle
vooruitstrevende wetenschappelijke gevolgtrekkingen? En wat kon het me schelen
of dáárom zovelen hun dagelijks brood niet kregen, noch de portie vrijheid die iedere
dag van een mens zou moeten sieren? Had ik soms het een of het ander?
Die gezegende avond trachtte ik weer een volledig mens te zijn. Toen mijn neef
Giovanni, een reusachtige kerel van meer dan honderd kilo, met zijn daverende stem
zekere anecdotes ging vertellen over zijn eigen slimheid en andermans sulligheid in
het zaken doen, vond ik opeens het oude altruïme in mijn hart terug. - Wat ga jij doen
- schreeuwde ik hem toe - wanneer de strijd onder de mensen geen strijd om het geld
meer zal zijn? Eén ogenblik zat Giovanni beduusd te kijken bij die geladen woorden, die plotseling
verwarring stichtten in zijn wereldje. Hij keek mij strak aan met ogen die extra groot
leken door de brilleglazen. Hij zocht in mijn gezicht naar duidelijker tekens waaraan
hij houvast zou kunnen hebben. En allen keken naar hem en hoopten te lachen om
één van zijn bekende antwoorden, die typerend waren voor deze onontwikkelde en
intelligente materialist; hij had het soort humor, argeloos en tegelijk arglistig, dat
steeds weer verrast, al werd het ook reeds eerder dan door Sancho Panza toegepast.
Intussen won hij tijd door te zeggen dat de wijn bij iedereen een vertroebelde kijk
op het heden teweeg brengt, maar bij mij daarentegen de blik op de toekomst
vertroebelde. Het was tenminste een antwoord, maar daarna dacht hij iets beters
gevonden te hebben en schreeuwde: - Wanneer niemand meer zal vechten voor het
geld, zal ik het allemaal hebben zònder vechten, allemaal. - Er werd veel gelachen,
vooral om een herhaald gebaar met zijn grote armen, die hij eerst uitstrekte met
gespreide klauwen, en daarna met gesloten vuisten dichtsloeg om te suggereren, dat
hij het geld gegrepen had, dat hem van alle kanten toe moest vloeien.
Het debat ging door en niemand merkte dat ik dronk als ik niet sprak. En ik dronk
veel en zei weinig, omdat ik een en al aandacht was voor mijn binnenste, om te zien
of het zich eindelijk wilde vullen met welwillendheid en altruïsme. Het brandde een
beetje van binnen, maar het was een branderigheid die zich later tot een aangenaam
lauw gevoel zou uitbreiden door de
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illusie van jeugd die wijn teweeg brengt, voor korte tijd maar, helaas.
En terwijl ik daar op wachtte riep ik naar Giovanni: - Als je het geld gaat oprapen
dat de anderen weigeren, zullen ze je in het gevang gooien. - Maar Giovanni riep
direct terug: - Dan zal ik de bewakers wel omkopen en de mensen, die geen geld
hebben om ze om te kopen, op laten sluiten. - Maar voor geld zal dan niemand zich om laten kopen.
- Nou, waarom zou ik het dan niet kunnen houden? Ik werd opeens ontzettend kwaad: - We zullen je ophangen - schreeuwde ik - je
verdient niet anders. Een strop om je hals en gewichten aan je benen. Ik bleef verbaasd steken. Ik meende dat ik mijn gedachten niet helemaal goed had
weergegeven. Was ik heus zo? Nee, stellig niet. Ik dacht na: hoe moest ik mijn
genegenheid voor alle levenden (waar Giovanni toch ook bij hoorde) weer terug
krijgen? Ik lachte hem onmiddellijk toe, terwijl ik een bovenmenselijke inspanning
deed om mijzelf te verbeteren en hem te verontschuldigen en van hem te houden.
Maar hijzelf maakte het me onmogelijk, want hij lette absoluut niet op mijn
welwillende glimlach, en zei, alsof hij zich neerlegde bij het vaststellen van iets
monsterachtigs: - Och ja, alle socialisten nemen in de practijk ten slotte hun toevlucht
tot het beroep van beul. Hij had het van me gewonnen, maar ik haatte hem. Hij had mijn hele leven
overhoop gehaald, ook het gedeelte er van dat vooraf ging aan de tussenkomst van
de dokter, en waar ik juist met heimwee aan terugdacht omdat het me bijzonder
glanzend voorkwam. Hij had me overwonnen, want hij had dezelfde twijfel
uitgesproken, die mij reeds tevoren zo beklemde. En direct daarna kreeg ik opnieuw
mijn verdiende loon. - Wat ziet hij er goed uit - had mijn zuster met voldoening
gezegd, en dat was een ongelukkige zin geweest, want zodra mijn vrouw die gehoord
had, voorzag zij de mogelijkheid dat die goede gezondheid, waarvan mijn gelaatskleur
getuigde, best om kon slaan in een even intense ziektetoestand. Ze schrok alsof op
datzelfde ogenblik iemand haar had gewaarschuwd tegen een onmiddellijk dreigend
gevaar, en heftig viel ze tegen mij uit: - Genoeg, genoeg! Weg met dat glas! - Ze
riep de hulp in van mijn tafelbuur, een zekere Alberi, die een van de langste mensen
van de stad was, mager, tanig en gezond, maar met een bril evenals Giovanni. - Wilt
u alstublieft dat glas van hem afnemen? - En daar Alberi aarzelde, wond ze zich op
en smeekte: - Meneer Alberi, toe, neem dat glas alstublieft uit zijn handen. - Ik wou
lachen, d.w.z. ik vermoedde dat een welopgevoed mens toen had moeten lachen,
maar het was mij onmogelijk. Ik had mijn op-
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standige bui voor de volgende dag bedoeld, en het was niet mijn schuld dat hij nu
uitbarstte. Die standjes in vol gezelschap waren heus beledigend. Alberi, die geen
zier gaf om mij of mijn vrouw of om al die mensen die hem te drinken en te eten
gaven, verergerde mijn positie nog door haar belachelijk te maken. Hij keek over
zijn bril naar het glas dat ik vasthield, strekte er zijn handen naar uit alsof hij het me
wou afpakken, en toen trok hij ze weer terug met een snel gebaar, alsof hij bang voor
mij was omdat ik naar hem zat te kijken. Allemaal lachten ze me uit. Giovanni deed
het met een vreemde uitgegilde lach, die hem de adem benam. Mijn dochtertje Emma
dacht dat haar moeder misschien hulp nodig had, en zei op een toon, die mij
overdreven smekend leek: - Hè pappie, drink nu niet meer. Over dat onschuldige schepsel barstte toen mijn woede los. Ik zei iets hards en
dreigends tegen haar, een uiting van typische oude mannen- en vaderrancune. Zij
kreeg direct tranen in haar ogen en haar moeder lette niet meer op mij, omdat zij
helemaal opging in het troosten van haar dochtertje. Mijn zoontje Ottavio van dertien
jaar liep juist op dat ogenblik naar zijn moeder toe. Hij had niets gemerkt, noch van
het verdriet van zijn zusje, noch van het geschil dat het veroorzaakt had. Hij wou
vragen of hij de volgende avond naar de bioscoop mocht met een paar vriendjes, die
het hem net voorgesteld hadden. Mijn vrouw luisterde niet naar hem, één en al
aandacht voor Emma die getroost moest worden. Ik wou me laten gelden met een
daad van gezag en schreeuwde mijn toestemming uit: - Ja, goed, je mag naar de
bioscoop. Ìk vind het goed en dat is genoeg! - Ottavio luisterde al niet meer en ging
naar zijn vriendjes, nadat hij eerst nog: - Dank je, vader, - gezegd had. Jammer dat
hij zo'n haast had; als hij gebleven was, zou hij mij opgebeurd hebben met zijn
tevredenheid, resultaat van mijn gebaar van gezag.
Aan tafel was de goede stemming voor enkele ogenblikken verstoord, en ik merkte
dat ik ook te kort geschoten was tegenover de bruid, want voor haar moest de goede
stemming een gelukwens en een goed voorteken beduiden, maar zij was juist de
enige die mijn gekwest gevoel begreep, ten minste dat dacht ik. Zij keek echt
moederlijk naar me, bereid om mij te verontschuldigen en te strelen. Dat meisje had
altijd die beslistheid in haar oordeel gehad. Evenals toen ze verlangde naar het
kloosterleven, zo dacht ze ook nu boven ieder verheven te zijn door het feit, dat ze
er afstand van had gedaan. Nu voelde ze zich superieur aan mij, mijn vrouw en mijn
dochtertje. Zij begreep ons en had medelijden met ons, en haar mooie grijze ogen
rustten kalm op ons, om de fout op te sporen, die volgens haar nergens ontbreken
kon waar verdriet was.
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Dat versterkte mijn rancune tegen mijn vrouw, want het was háár houding die ons
op die manier vernederde. Het maakte ons inferieur aan allen daar aan tafel, ook aan
de onbenulligste lieden. Daarginds, achter in de kamer, hadden ook de kinderen van
mijn schoonzuster opgehouden met kwebbelen, en zij bespraken het voorval met de
hoofdjes bijeen. Ik greep mijn glas, niet wetende of ik het wou leeg drinken of tegen
de wand smijten, of desnoods naar de ruiten tegenover me. Ten slotte dronk ik het
in één teug leeg. Dit was het meest energieke gebaar, want het bevestigde mijn
onafhankelijkheid: ik vond het de lekkerste wijn die ik die avond gedronken had. Ik
trachtte mijn daad langer te laten duren, door nog eens wijn in mijn glas te schenken,
waar ik weer een beetje van dronk. Maar ik voelde geen opgewektheid komen, en
de zelfs tè intense levendigheid die mijn lichaam beroerde werd veroorzaakt door
niets dan rancune. Ik kreeg een gekke inval. Mijn opstandigheid was niet voldoende
om alles op te helderen. Zou ik de bruid niet kunnen voorstellen om samen met mij
in verzet te komen? Gelukkig lachte ze juist op dat ogenblik lief naar de man die vol
vertrouwen naast haar zat, en ik dacht bij mezelf: - Ze weet nog van niets en is
overtuigd alles te weten. Ik herinner me nog dat Giovanni zei: - Laat hem toch drinken. Wijn is de melk
der oude mensen. - Ik keek hem aan en vertrok mijn gezicht om een glimlach te
veinzen, maar ik kon geen enkele vriendschap voor hem voelen. Hij wist wel dat hij
om niets anders gaf dan om de goede stemming, en daarom wilde hij me mijn zin
geven, zoals aan een kind dat een samenzijn van grote mensen verstoort.
Daarna dronk ik weinig en alléén als ze naar me keken, en ik zei geen woord meer.
Alles om mij heen roezemoesde vrolijk en hinderde me. Ik luisterde niet, maar het
was moeilijkniet het een en ander op te vangen. Er was een twist ontstaan tussen
Alberi en Giovanni, en ieder had er plezier in om de dikke en de magere man te zien
kibbelen. Ik weet niet waarover de twist ging, maar ik hoorde vrij scherpe woorden
zowel van den een als van den ander. Ik zag Alberi overeind staan, gebogen naar
Giovanni, zodat hij zijn bril bijna midden boven de tafel bracht, vlak bij zijn
tegenstander, die op een ligstoel, hem voor de grap aangeboden aan 't eind van de
maaltijd, zijn honderd twintig kilo makkelijk had neergevleid en hem aandachtig
bekeek alsof hij overwoog waar hij zijn stoot zou plaatsen: hij was een uitstekend
schermer. Maar ook Alberi was mooi om te zien, zo mager en tanig, en toch gezond,
bewegelijk en kalm.
En ik herinner mij ook de gelukwensen en het afscheid zonder einde, toen men
wegging. De bruid zoende me met een glimlach
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die mij weer moederlijk aandeed. Ik nam die zoen verstrooid in ontvangst. En intussen
berekende ik wanneer het mij vergund zou worden haar iets van dit leven uit te
leggen.
Op dat ogenblik werd door iemand een naam genoemd, het was die van een vriendin
van mijn vrouw en vroeger van mij: Anna. Ik weet niet wie haar noemde, en ook
niet naar aanleiding waarvan, wel weet ik dat het de laatste naam was die ik hoorde
voordat ik door de feestgangers met rust werd gelaten. Sinds jaren was ik gewend
haar vaak in gezelschap van mijn vrouw te zien en haar te begroeten met de
vriendschap en de onverschilligheid van mensen die geen enkele reden hebben om
te protesteren tegen het feit beiden in dezelfde stad en in hetzelfde tijdperk geboren
te zijn. Maar nu herinnerde ik me opeens dat zij veel jaren geleden mijn enige misdrijf
in de liefde was geweest. Ik had haar het hof gemaakt bijna tot op het ogenblik waarop
ik met mijn vrouw trouwde. Maar toen was er nooit meer gesproken over mijn verraad,
dat wel erg ruw was geweest, zo zelfs dat ik met geen enkel woord had getracht het
te verzachten; want zij zelf was kort daarna óók getrouwd en erg gelukkig geweest.
Ze was niet aanwezig bij het trouwdiner van wege een lichte griep, waardoor ze het
bed moest houden. Niets ernstigs. Eigenaardig en ernstig was het daarentegen dat ik
me nu mijn verraad herinnerde, dat mijn toch al verontrust geweten kwam bezwaren.
Ik had heel duidelijk het gevoel, dat nù mijn vroeger misdrijf werd gestraft. Van uit
haar bed, als herstellende, hoorde ik mijn slachtoffer met klem beweren: - Het zou
niet rechtvaardig zijn als jij gelukkig was. - Ik ging erg neerslachtig naar mijn
slaapkamer toe. Het verwarde me, en leek me ook niet juist, dat mijn vrouw de taak
te beurt viel om wraak te nemen uit naam van degene die zij zelf vroeger verdrongen
had.
Emma kwam me goede nacht zeggen. Ze zag er opgewekt en blozend en fris uit.
Haar korte huilbui was opgelost in een reactie van vreugde, zoals dat voorkomt in
ieder gezond en jong gestel. Sinds kort begreep ik het innerlijk van anderen goed,
en mijn dochter was helemáál doorzichtig water. Mijn uitbarsting had haar een zekere
belangrijkheid verschaft in de ogen van alle anderen, en daar genoot ze met volledige
onschuld van. Ik gaf haar een zoen en weet zeker daarbij gedacht te hebben: Gelukkig voor mij, dat zij zo opgewekt en tevreden is. - Ja, natuurlijk, om haar op
te voeden zou het mijn plicht geweest zijn haar te waarschuwen, dat zij zich niet
eerbiedig genoeg gedragen had jegens mij. Maar ik vond de juiste woorden niet en
zweeg. Ze ging weg, en van mijn poging om die juiste woorden te vinden bleef er
slechts een verwarring over, een gevoel van inspanning
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dat mij een hele poos bezig hield. Om mijzelf zoet te houden, dacht ik: - Morgen zal
ik met haar praten. Dan zal ik haar wel bijbrengen hoe het hoort. - Maar dit zelfbedrog
hielp niet. Ik had háár beledigd en zij mij. Toch was het weer een nieuwe belediging
dat zij er niét meer aan dacht, terwijl ik er nog aldoor aan moest denken.
Ottavio kwam mij ook goede nacht zeggen. Vreemde jongen. Hij zei mij en zijn
moeder goede nacht bijna zonder ons aan te kijken. Hij was al weer weg, toen ik
hem met mijn stem achterhaalde: - Blij dat je naar de bioscoop mag? - Hij bleef staan,
trachtte het zich te herinneren en vóór hij weer doorholde zei hij kortaf: - Ja. - Hij
zag er erg slaperig uit.
Mijn vrouw gaf me het pillendoosje. - Zijn het de goede? - vroeg ik met een ijzig
masker op mijn gezicht.
- Ja, natuurlijk, - zei ze vriendelijk. Ze keek onderzoekend naar me, en daar ze
niet wist hoe ze me ànders kon peilen, vroeg ze weifelend: - Voel je je goed? - Uitstekend - beweerde ik gedecideerd, terwijl ik een schoen uitttrok. En op dat
ogenblik kreeg ik een ontzettend branderig gevoel in mijn maag. - Dàt wou ze
natuurlijk, - dacht ik met een logica, waaraan ik nu pas ga twijfelen.
Ik nam de pillen met een slok water, en het gaf me even een gevoel van verlichting.
Automatisch zoende ik mijn vrouw op haar wang. Het was een zoen die bij de pillen
hoorde. Ik kon dit niet ontgaan als ik gepraat en uitleggingen wilde vermijden. Maar
ik vond toch geen rust zonder eerst mijn plaats bepaald te hebben in de strijd die
voor mijn gevoel nog niet afgelopen was, en op het ogenblik dat ik makkelijk in bed
ging liggen, zei ik: - Ik geloof dat de pillen beter zouden werken als ik ze met wijn
ingenomen had. Zij deed het licht uit, en al gauw merkte ik aan haar regelmatige ademhaling, dat
ze een gerust geweten had, d.w.z. - dacht ik onmiddellijk - een absolute
onverschilligheid voor alles wat mij aanging. Ik had gespannen gewacht op dit
ogenblik, en meteen zei ik tot mezelf dat ik eindelijk vrij was om rumoerig adem te
halen, zoals de toestand van mijn organisme, dacht ik, vereiste; of zelfs om te snikken,
zoals ik eigenlijk wel had willen doen in mijn neerslachtige bui. Maar zodra mijn
beklemming de vrije loop kreeg, werd zij pas echt benauwend. Overigens wàs dit
geen toestand van vrijheid. Hoe moest ik de woede koelen, die in mij raasde? Ik kon
niets anders doen dan de woorden verzinnen en herkauwen die ik de volgende dag
tegen mijn vrouw en dochter zou zeggen. - Zijn jullie soms ook zo bezorgd om mijn
gezondheid als jullie aan mijn hoofd zaniken waar iedereen bij:
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is? - Het was zo waar! Ja, daar lag ik me nu eenzaam op te winden in mijn bed, terwijl
zij rustig sliepen! Wat een branderig gevoel! Het had zich meester gemaakt van een
ruim gebied in mijn lichaam, dat eindigde in mijn keel. Op het tafeltje naast mijn
bed moest de waterkaraf staan, en ik strekte mijn hand uit om hem te pakken. Maar
ik stootte tegen het glas en van dat lichte getinkel werd mijn vrouw al wakker. Het
mens slaapt natuurlijk altijd met één oog open.
- Voel je je niet goed? - vroeg ze op zachte toon. Ze twijfelde of ze wel goed
gehoord had en wilde me niet wakker maken. Dat kon ik nog wel raden, maar ik
schreef haar toch de vreemde bedoeling toe om zich te willen verheugen in mijn pijn,
die niets anders was dan een bewijs, dat zij gelijk had gehad. Ik zag van het water
af, en ging heel stilletjes weer recht liggen. Meteen viel zij weer in die lichte slaap,
die haar toestond toch nog op mij te letten.
Enfin, als ik niet het onderspit wou delven in de strijd tegen mijn vrouw, mòest
ik wel slapen. Ik sloot mijn ogen en hield me stijf op mijn zij. Al gauw moest ik van
houding veranderen. Toch vertikte ik het om mijn ogen open te doen. Maar iedere
houding betekende een kwelling voor een of ander deel van mijn lichaam. Ik dacht:
- Met een lichaam dat zó in elkaar zit, kàn een mens ook niet slapen. - Ik was één en
al beweging, voelde me klaar wakker. Iemand die aan het rennen is kan zich de slaap
niet voorstellen. Ik had het gehijg van het hollen en zelfs, in mijn oren, het geluid
van mijn eigen stappen: als van zware bergschoenen. Ik dacht dat ik mij in bed
misschien te voorzichtig bewoog om in ééns en met al mijn ledematen de juiste
houding te kunnen vinden. Die moest niet gezocht worden, maar vanzelf komen. De
kunst was natuurlijk om te wachten dat ieder ding de plek zou vinden die bij zijn
vorm paste. Ik gooide me met een ruk om. Meteen mompelde mijn vrouw: - Voel je
je niet lekker? - Als zij andere woorden gebruikt had zou ik er op gereageerd hebben
met haar om hulp te vragen. Maar op die woorden wilde ik niet antwoorden, want
zij waren een beledigende toespeling op ons meningsverschil.
Toch moest het erg makkelijk zijn om stil te liggen. Wat voor moeilijks kon er
schuilen in het doodgewoon in bed liggen? Ik dacht aan alle grote moeilijkheden
waartegen wij in deze wereld steeds weer opbotsen, en ik vond dat, met elk van hen
vergeleken, het bewegingloos liggen een peuleschilletje was. Ieder kattenkreng kan
stil liggen. Mijn besluit verzon een gecompliceerde doch ongelooflijk taaie houding.
Ik klemde mijn tanden in het bovenste gedeelte van het kussen en draaide me om
zodat ook miijn borst op het kussen rustte, terwijl mijn rechterbeen uit bed
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hing en bijna de grond raakte en het linkerbeen als een stok op het bed lag en mij er
op vastnagelde. Ja, ik had een nieuw systeem ontdekt. Niet ik nam bezit van het bed,
maar het bed van mij. En de overtuiging dat ik zelf tòch niets deed maakte dat, ook
toen de benauwdheid erger werd, ik nog niet los liet. Toen ik ten slotte moest
toegeven, troostte ik me met de gedachte dat een deel van die afschuwelijke nacht
ten minste voorbij was, en ik had zelfs de beloning, dat toen ik mij van het bed bevrijd
had, ik me opgelucht voelde gelijk een worstelaar, die zich uit de greep van een
tegenstander heeft losgemaakt.
Ik weet niet hoe lang ik ten slotte zo stil bleef liggen. Ik was moe. Verbaasd merkte
ik een vreemde flikkering in mijn gesloten ogen, een warreling van vlammen, die
veroorzaakt werd, dacht ik, door de brand die ik in me voelde. Het waren geen echte
vlammen, maar nabootsende kleuren. En die kleuren werden zachter en voegden
zich samen tot rondachtige vormen, ja tot druppels van een kleverige vloeistof, die
al gauw helemaal blauw werden en mild, omzoomd met een rood lichtend randje.
Zij vielen van een plek ergens in de hoogte, werden dan langwerpig, splitsten zich
ten slotte en verdwenen weer ergens in de laagte. Ik kwam het eerst op de gedachte
dat die druppels mij misschien konden zien. En meteen, om mij beter te zien,
veranderden ze in kleine oogjes. Zij werden langer onder het vallen, en middenin
kregen ze een cirkeltje, dat zijn blauwe omhulsel verloor en een echt oog bleek te
zijn, plagerig en boosaardig. Ik werd inderdaad vervolgd door een menigte die mij
slecht gezind was. Ik bewoog me opstandig in mijn bed en kreunde: - Mijn God! - Voel je je niet lekker? - vroeg mijn vrouw meteen.
Ik geloof dat er een tijdje verliep vóór mijn antwoord kwam. Maar toen gebeurde
het volgende: ik merkte dat ik niet meer in mijn bed lag, maar er mij aan vast geklemd
hield, want het was veranderd in een helling waarvan ik afgleed. Ik schreeuwde: Ik voel me beroerd, erg beroerd. Mijn vrouw had een kaars aangestoken en stond al naast me in haar rose nachtjapon.
Het licht stelde me gerust, en ik had zelfs duidelijk het gevoel geslapen te hebben
en pas op dat ogenblik wakker geworden te zijn. Het bed was weer overeind gaan
staan en ik lag er zonder moeite in. Ik keek verbaasd naar mijn vrouw, want nu ik
merkte geslapen te hebben was ik er ook niet meer zeker van haar werkelijk geroepen
te hebben. - Wat wil je? - vroeg ik.
Zij keek mij slaperig en vermoeid aan. Mijn hulpgeroep was net voldoende geweest
om haar uit bed te laten springen, maar niet om haar verlangen naar nachtrust te doen
verdwijnen, ze
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snakte er zó naar dat het haar eigenlijk niet eens meer kon schelen om gelijk te hebben.
Om er gauw van af te zijn vroeg ze: - Wil je de slaapdruppels die de dokter je heeft
voorgeschreven?
Ik aarzelde, hoewel ik me dolgraag beter wou voelen. - Als je wilt - zei ik, terwijl
ik probeerde er alléén maar berustend uit te zien. Druppels innemen is immers niet
hetzelfde als bekennen dat je je beroerd voelt.
Toen was er een ogenblik dat ik van een grote rust genoot. Dat duurde zolang mijn
vrouw, in haar roze nachtjapon, bij het zachte kaarslicht, naast mij de druppeltjes
stond te tellen. Mijn bed was een echt horizontaal bed, en als ik mijn oogleden sloot
bleken ze werkelijk iedere lichtschijn uit mijn ogen te weren. Maar ik deed ze zo nu
en dan open, en dat licht en de roze kleur van die nachtjapon werkten net zo
verkwikkend op me als de totale duisternis. Maar zij wilde haar hulp en bijstand geen
minuut langer laten duren, en ik werd weer de nacht in gejaagd om in mijn ééntje te
vechten voor wat rust.
Ik herinnerde me, dat ik als jongeman, om eerder in slaap te vallen, mijzelf dwong
om aan een lelijk oud wijf te denken dat de mooie vizioenen, waardoor ik bezeten
was, op de vlucht joeg. Maar nu mocht ik wèl straffeloos de schoonheid oproepen,
die mij stellig te hulp zou komen. Dat was dan het voordeel, het enige, van de
ouderdom. En door ze bij hun naam te noemen, riep ik de gestalten van verschillende
mooie vrouwen op, wensdromen van mijn jeugd, d.w.z. van een tijdperk waarin de
mooie vrouwen veelvuldig waren geweest. Maar ze verschenen niet. Zelfs nu wilden
ze zich niet geven. En koppig ging ik door met ze op te roepen, totdat eindelijk uit
de nacht één enkele mooie gedaante opsteeg: Anna, zij was het, zoals ze er uit zag
veel jaren geleden; maar haar gezicht, haar lief blozend gezicht, had nu een
uitdrukking van smart en verwijt. Want ze wilde me geen rust brengen doch wroeging.
Dat was duidelijk. En nu zij er eenmaal was, debatteerde ik maar met háár. Ik had
haar verlaten, ja, maar zij was direct met een ander getrouwd, wat niet meer dan juist
was. Daarna had ze echter het leven geschonken aan een dochtertje, dat nu vijftien
jaar was. Het leek op haar door de zachtmoedige goudblonde kleur van het haar en
het blauw van de ogen, maar had iets onsamenhangends in het gezichtje van wege
de tussenkomst van die vader, die men voor haar gekozen had: de zachte golven van
het haar waren nu kroesig geworden, ze had grote wangen, een brede mond en
buitensporig dikke lippen. Maar de kleuren van de moeder in de gelaatstrekken van
de vader gaven de indruk van een schaamteloze zoen, in het publiek. Wat wou ze nu
nog van mij, nadat ze me op die manier zo vaak in de armen van haar man verschenen
was?
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Dit was dan de eerste maal, op die avond, dat ik kon denken gewonnen te hebben.
Anna werd milder, bijna alsof ze spijt kreeg. En toen hinderde haar gezelschap me
niet meer. Ze mocht wel blijven. En ik dommelde in terwijl ik haar bewonderde: wat
was ze mooi en lief en begrijpend. Al gauw viel ik in slaap.
Een afschuwelijke droom: ik bevond me in een ingewikkeld bouwwerk, dat ik echter
direct aanvoelde alsof ik er zelf deel van uitmaakte. Een heel ruime, kale grot, zonder
de versierselen die de natuur met vermaak schept in grotten, en dus vast en zeker
door mensenhanden gebouwd; er heerste een diepe duisternis, en daarin zat ik op
een driepoot naast een glazen kist, die flauw verlicht werd door een schijnsel, dat ik
als een hoedanigheid van de kist zelf beschouwde, het enige licht dat in die holle
ruimte scheen en slechts viel op mij en op een wand, die van boven van ruwe steen
was en van onderen van cement. Wat zijn bouwwerken in dromen expressief! Men
zal mij zeggen, dat ze zo zijn omdat degeen die ze ontworpen heeft ze gemakkelijk
kan begrijpen, en dat is wel waar. Maar het is zo verrassend, dat de architect niet
weet dat hij ze zelf gemaakt heeft, en het zich ook niet meer herinnert als hij wakker
is, en dat als hij terugdenkt aan de wereld, die hij net verlaten heeft, waar bouwwerken
met zoveel gemak ontstaan, hij toch verrast is dat men dáár alles begrijpt zonder
woorden nodig te hebben.
Ik wist meteen dat die grot gebouwd was door enkele mensen die haar gebruikten
voor een door hen verzonnen kuur, een kuur die dodelijk moest zijn voor één van de
opgeslotenen (er waren er geloof ik veel, daar in de schaduw), maar verder heilzaam
voor alle anderen. Ja, zo was het. Een soort godsdienst, die een offer eiste, en daar
was ik natuurlijk niet verbaasd over. Nog makkelijker was het om te raden, aangezien
ze mij zo dicht bij de glazen kist hadden gezet waarin het slachtoffer de
verstikkingsdood moest ondergaan, dat ìk de uitverkorene was om te sterven, ten
bate van alle anderen. En ik voelde al de pijn in me van de nare dood die ik zou
krijgen. Ik ademde moeilijk, mijn hoofd deed pijn en woog zwaar zodat ik het met
mijn handen moest steunen, met mijn ellebogen op de knieën.
Plotseling werd alles wat ik al wist door een troep mensen gezegd, die in de
duisternis verborgen stonden. Mijn vrouw sprak het eerst: - Haast je, de dokter heeft
gezegd, dat jij in de kist moet. - Voor mij was dat afschuwelijk maar toch heel logisch.
Daarom sputterde ik niet tegen, maar veinsde niets te horen. En ik dacht: - Ik heb de
liefde van mijn vrouw altijd al dom gevonden. - Veel stemmen schreeuwden
gebiedend: - Wilt u nu eindelijk gehoorzamen? - Onder die stemmen herkende ik
dui-
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delijk die van dokter Paoli. Ik kon niet tegenstribbelen, maar dacht: - Hij doet het
om er voor betaald te worden. Ik hief mijn hoofd op om nog eens te kijken naar de glazen kist, die daar op mij
stond te wachten. Toen zag ik opeens de bruid op het deksel zitten. Ook op die plek
had ze nog haar eeuwige uitdrukking van rustige zekerheid. Ik minachtte dat onnozele
schepsel hartgrondig, maar had meteen in de gaten, dat ze heel belangrijk voor me
was. Dat zou ik óók wel in het werkelijke leven ontdekt hebben als ik haar op dat
voor mij bestemde moordwerktuig had zien zitten. En toen keek ik kwispelend naar
haar. Ik voelde me precies als één van die kleine hondjes, die zich een plaats in het
leven veroveren door met hun staart te zwaaien. Wat een misselijke houding! Maar
de bruid sprak. Zonder enige nadruk, alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld
was, zei ze: - Oom, de kist is voor u. Ik moest in mijn eentje vechten voor mijn leven. Ook dat voelde ik bij intuïtie. Ik
had het gevoel een enorme krachts-inspanning te kunnen verrichten, zonder dat
iemand het zou merken. Juist zoals ik kort daarvoor een orgaan in me gevoeld had
dat me in staat stelde zonder te spreken de gunst te winnen van mijn lotsbeschikster,
zo ontdekte ik nu weer een ander orgaan in me, ik zou niet kunnen zeggen welk,
waarmee ik kon vechten zonder me te bewegen, en aldus mijn niet voorbereide
tegenstanders aanvallen. En mijn inspanning had onmiddellijk uitwerking. Daar zat
Giovanni, de dikke, grote Giovanni in de verlichte glazen kist, op een houten stoel
zoals de mijne, en in dezelfde houding als ik. Hij zat voorover gebogen omdat de
kist te laag was, en hield zijn bril in de hand omdat hij anders van zijn neus zou
vallen. Maar zo zag hij er een beetje uit alsof hij een zakenbespreking had en zijn
bril had afgezet om beter te kunnen denken zonder iets te zien. Inderdaad, hoewel
hij er bezweet uitzag en al erg hijgde, zat hij boordevol listen en streken in plaats
van aan de naderende dood te denken; dat was aan zijn ogen te zien, waarin ik het
voornemen las dezelfde krachts-inspanning te verrichten als ik daarnet. Daarom kon
ik geen medelijden met hem hebben, want voor hem was ik bang.
Ook Giovanni had succes met zijn krachttoer, want kort daarop zat op zijn plaats
in de kist Alberi, de lange, magere en gezonde Alberi, in dezelfde houding die
Giovanni gehad had, maar moeilijker door de afmetingen van zijn lichaam. Hij was
zelfs in tweeën gevouwen en zou werkelijk mijn medelijden gewekt hebben als er
niet ook in hem, behalve benauwdheid, een grote dosis sluwheid had gezeten. Hij
bekeek mij van onder af met een wrede glimlach, wetende dat het slechts van hèm
afhing om niet in die kist te sterven. Vanaf het deksel van de kist sprak
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de bruid opnieuw: - Nu is het stellig uw beurt, oom. - Ze spelde de woorden met
grote schoolmeesterachtigheid. En haar woorden gingen vergezeld van een ander,
heel ver, heel hoog geluid. Door dat lang aangehouden geluid, veroorzaakt door
iemand die zich snel bewoog om weg te gaan, begreep ik dat de grot in een steile
gang eindigde, die naar het aardoppervlak leidde. Het was één lang gefluit, maar een
gefluit van instemming en het kwam van Anna, die nu opnieuw haar haat liet merken.
Ze had de moed niet die haat in woorden te hullen, want ik had haar werkelijk
overtuigd, dat zij schuldiger was geweest jegens mij dan ik jegens haar. Maar
overtuiging is weinig waard als er haat in het spel is.
Ik was door iedereen veroordeeld. Ver weg van mij, ergens in de grot wachtend,
liepen mijn vrouw en de dokter op en neer en ik voelde bij intuïtie, dat mijn vrouw
een verongelijkt gezicht had. Zij bewoog heftig met haar handen, terwijl zij alle
bewijzen van mijn ongelijk opsomde: de wijn, het voedsel, en mijn bruuske manieren
tegen haar en tegen mijn dochtertje.
Ik voelde mij naar de kist toetrekken door de blik van Alberi, die zich triomfantelijk
naar mij gewend had. Ik bewoog er mij langzaam naar toe op mijn stoel, bij
milimeterafstandjes per keer, maar ik wist dat, wanneer ik op een meter afstand zou
zijn gekomen (zo was de wet), ik met een sprong gevangen zou zitten, snakkend naar
adem.
Maar er was nog één hoop op redding, Giovanni, volledig hersteld van de
vermoeienis van de harde strijd, was naast de kist verschenen, hij hoefde daar niet
meer bang voor te zijn omdat hij er al in geweest was (ook dat was daar wet). Hij
stond rechtop in het volle licht en keek nu eens naar Alberi, die naar lucht hapte en
dreigde, dan weer naar mij, hoe ik langzaam naar de kist toekwam.
Ik schreeuwde: - Giovanni, help me hem er in te houden... Ik zal je geld er voor
geven. - De hele grot dreunde van mijn schreeuw, en dat leek op een hoongelach. Ik
begreep het. Smeken was nutteloos. In die kist moest niet de eerste die er in gestopt
was sterven, en ook niet de tweede, maar de derde. Ook dit was een wet van de grot,
die als alle andere wetten mijn ondergang betekende. Het was toch wel naar, dat ik
moest erkennen, dat de kist niet gemaakt was op dat ogenblik alléén om mij klein te
krijgen. Ook hij was het resultaat van die duisternis en van dat licht. Giovanni
antwoordde niet eens, en haalde zijn schouders op om mij te beduiden hoe het hem
speet mij niet te kunnen redden en mij de redding niet te kunnen verkopen.
Toen gilde ik weer: - Als het niet anders kan, nemen jullie dan maar mijn dochtertje.
Ze slaapt hiernaast. Het zal wel
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makkelijk zijn. - Ook deze schreeuwen werden door een enorme echo herhaald. Ik
werd er door afgeleid, maar schreeuwde weer om mijn dochtertje te roepen: - Emma,
Emma, Emma! En inderdaad kwam van diep uit de grot het antwoord van Emma, het geluid van
haar nog zo kinderlijke stem: - Daar ben ik vader: daar ben ik al. Het leek me of ze niet direct geantwoord had. Toen was er opeens een hevige
verwarring, en ik dacht dat het kwam van mijn sprong in de kist. Ik dacht nog: Altijd is ze traag, dat kind, als er gehoorzaamd moet worden. - Deze keer was haar
traagheid fataal voor mij en ik was één en al rancune.
Ik werd wakker. Dat was die verwarring. De sprong van de ene wereld in de andere.
Ik hing met mijn hoofd en bovenlijf uit het bed en ik zou gevallen zijn als mijn vrouw
er niet gauw bij was geweest om mij op te vangen. Ze vroeg mij: - Heb je gedroomd?
- En daarna, ontroerd: - Je riep je dochtertje. Zie je wel dat je veel van haar houdt?
Ik was eerst verblind door de werkelijkheid, die werkelijkheid waarin alles mij
vervalst en op zijn kop gezet scheen. En ik zei tegen mijn vrouw, die toch óók alles
moest weten: - Hoe zullen wij van onze kinderen vergiffenis kunnen krijgen, dat wij
hun dit leven hebben geschonken? - Maar zij, in argeloze eenvoud zei: - Onze kinderen
zijn blij te leven.
Het leven dat ik als het echte voelde, het leven van de droom, omhulde me toch
nog, en ik wou het verkondigen: - Omdat zij nog niets weten. Maar toen zweeg ik en probeerde in stilte na te denken. Het raam naast mijn bed
werd langzaam lichter, en bij dat groeiende licht voelde ik meteen dat ik die droom
niet vertellen moest om de smaad er van verborgen te houden. Maar al gauw, naar
mate het zonlicht, zo blauwig en mild, maar onherroepelijk de kamer vulde, voelde
ik die smaad niet eens meer. Het leven van de droom wàs niet het mijne, en ik was
niet degeen die kwispelde en die om zich zelf te redden bereid was zijn eigen
dochtertje op te offeren.
Maar toch moest een terugval naar die afschuwelijke grot vermeden worden. En
zo kwam het, dat ik gedwee werd en gewillig het doktersdieet volgde. Als ik eens,
zonder mijn schuld, dus niet door overdadig gebruik van kostbaar vocht, maar door
een laatste koortsaanval, naar die grot zou moeten terugkeren, zal ik onmiddellijk in
de glazen kist springen, als die er dan is, om niet te kwispelen en om niet te verraden.
(Vert. C. van Schendel).
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C. van Schendel
Notitie over Italo Svevo
In Februari 1926 bracht het Franse tijdschrift Le Navire d'Argent een ‘nieuwe auteur’:
van Italo Svevo publiceerde het enkele hoofdstukken uit La Coscienza di Zeno
(vertaling door Benjamin Crémieux) en gedeelten uit twee hoofdstukken van Senilità
(vertaling door Valéry Larbaud); deze voorbeelden van Svevo's kunst gingen
vergezeld van een essay van Crémieux. Hierdoor werd een Italiaanse auteur onder
de aandacht gebracht van een Europees publiek, dat er onverwijld met bewondering
op reageerde. Kort voordien vertoefde de Italiaanse dichter Eugenio Montale te Parijs
en hij ving er in letterkundige kringen de naam op van die schrijver, waarvan hij in
Italië nog nooit gehoord had, hij las iets van hem en publiceerde toen een enthousiast
artikel in het tijdschrift Esame (Nov.-Dec. 1925), zodat hij de Fransen nog nèt even
voor was: hij geneerde zich dat zo'n ontdekking in het buitenland publiek zou worden,
eerder dan in Italië. In die winter ontstond dus het ‘geval’ Svevo. De ‘nieuwe’ auteur
- die men intussen is gaan beschouwen als een der grootste schrijvers van zijn
generatie - was toen 64 jaar.
Hij heette Ettore Schmitz en was in Triëst geboren in 1861. Zijn vader, van Duitse
origine, gaf hem een gemengde Duits-Italiaanse opvoeding en dat droeg er toe bij
hem later een pseudoniem te doen kiezen, waarin dat dualisme weerspiegeld was,
de Schwaben-Italiaan. Op zijn 19de jaar kwam hij op een bank, waar hij van klerkje
opklom tot hogere employé. Later (van 1897 tot zijn dood in 1928) had hij een
leidende functie in een belangrijke firma van scheepsverf. In Triëst stond hij bekend
om zijn grote capaciteiten op het gebied van industrie en handel, hij gold als een
vooraanstaand burger, een harde werker, een beminnelijke gastheer met brede
belangstelling en fijne humor. Dat hij schreef wisten de meeste stadgenoten niet, en
wie het wel wist beschouwde het als een gril, zijn amusement voor de lege uren.
Over zijn literaire ontwikkeling en belangstelling valt weinig te zeggen, zijn lectuur
was meestal toevallig, zijn voorkeuren weken niet af van de toen heersende smaak
(Shakespeare, Turgheniew; van de Italianen Macchiavelli, Boccaccio, Carducci niet Dante, en niet Manzoni -; maar vooral de Fransen, Balzac, Flaubert, Daudet,
Zola). Zo bleef ook zijn verering voor Schopenhauer in de toon van de tijd; geen
wonder dat zijn eerste boek daar de sporen van draagt. Hij was dertig jaar toen hij
Una Vita schreef (aanvankelijk zou die roman:
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Un Inetto, Een Ongeschikte, heten, maar een uitgever zei dat dit een ‘onmogelijke
titel’ was). Dit boek, waaruit op zijn minst toch reeds zijn bijzonder talent voor de
psychologische analyse bleek, had weinig weerklank in de pers en vrijwel geen lezers.
Vijf jaar later schreef hij Senilità, maar dat werd in het gehéél niet opgemerkt. Deze
teleurstelling deed Svevo besluiten verder maar te zwijgen, hij had het trouwens zeer
druk gekregen als zakenman. Daar hij jaarlijks in Engeland moest zijn, ging hij
Engelse les nemen op de Berlitz-school in Triëst, waar hij James Joyce als leraar
vond (1906). Deze ontmoeting beschouwde hij zelf als een belangrijke literaire
gebeurtenis: Joyce vond Senilità een goed boek en kende er stukken van uit het hoofd,
een waardering waarvoor de teleurgestelde auteur wel bijzonder gevoelig geweest
moet zijn. Svevo's contact met de Engelse mentaliteit heeft misschien meer betekend
dan men weet of bepalen kan: het is in ieder geval een opvallend verschijnsel dat,
naarmate hij ouder wordt, steeds meer een zeer on-Italiaanse humor in zijn werk
boven komt drijven, en dat anderzijds later juist de Engelse lezers die humor bijzonder
apprecieren. Zelfs de onbenulligste recensie gewaagt ervan, vaak vindt men hem
ronduit ‘leuk’, en te vergelijken met Charlie Chaplin of...... Buster Keaton.
Toen in de oorlog Svevo's zaken stil lagen en hij zijn vrije tijd niet meer vullen
kon met vioolspelen alléén, kwam hij er toe Freud's werk te bestuderen en op verzoek
van een neef, medicus, vertaalde hij Freud's Traum-deutung.
In een biografie, aanvankelijk geschreven door een vriend, maar door Svevo zelf
tenslotte helemaal omgewerkt, en dus een autobiografie, zegt hij dat Freud's werk
hem boeide, omdat hij wilde leren wat verstaan moest worden onder ‘volmaakte
innerlijke gezondheid’, en dat hij in het geheel geen literaire bijbedoelingen had. Hij
trachtte toen wel eens psycho-analytische proeven met zichzelf te nemen, alléén en
dus ‘in volstrekte tegenspraak met de theorie en praktijk van Freud’. In die tijd (1919)
bezwijkt hij voor de behoefte weer een boek te schrijven - het was 22 jaar geleden
dat hij Senilità maakte -, maar ook La Coscienza di Zeno viel in een ijzige stilte. In
het door hemzelf herschreven biografietje heet het: ‘Hij nam niet aan dat zijn romans
weinig waard waren. Hij kende hun fouten wel, maar geloofde toch niet dat het fiasco
dááraan te wijten was. Daarom was het vergeefse moeite door te gaan met publiceren.
Hij meende dat óók wie het talent heeft om romans te maken, aanspraak mag maken
op een leven dat waard is geleefd te worden. En als, om dat te bereiken, afgezien
moest worden van een bezigheid waarvoor men geboren is, dan moest men zich er
bij neerleggen. Want hij wist dat hij zijn taal niet op kon smuk-
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ken met woorden die hij niet voelde, en zijn levende taal kon slechts de taal van
Triëst zijn.’ Deze laatste opmerking was een verdediging tegen de beschuldigingen
dat hij zoveel taalfouten en stijlslordigheden had, gebreken die voor de zuivere
stijlmaniakken (voor wie slechts Manzoni als voorbeeld kon gelden) en voor de
d'Annunzio-estheten zó zwaar wogen dat er een vooroordeel omtrent Svevo ontstond,
dat ook nu nog niet geheel is uitgeroeid in Italië. Vrienden vertellen dat Svevo met
voldoening vernam dat men Proust en Dostojewsky hetzelfde verweet. Toch kon hij
zich bij de verwaarlozing van zijn derde roman niet neerleggen; hij stuurde hem aan
Joyce, die de waarde van het boek inzag en het te lezen gaf aan Larbaud en aan
Crémieux. Zó werd de ban verbroken. Kort daarna vertaalde P.H. Michel dit boek,
en naar aanleiding hiervan organiseerde de Parijse Pen-Club een ontvangst van Svevo,
samen met nog een paar schrijvers (voorjaar 1927). De ook genodigde Russische
schrijver Ilja Ehrenbourg vertelt daarover o.a.: ‘Na de toespraken van Jules Romain
kon iedereen eindelijk zijn eigen gang gaan. De schrijvers wilden met de uitgevers
praten. De jonge vrouwen wierpen devote blikken op Joyce. Crémieux, als gastheer,
zei tegen iedereen iets vriendelijks...... De ratés en mensenhaters dronken de
eikelkoffie. Alles was zoals het moest zijn. Hier ontmoette ik Italo Svevo. Ik zag in
zijn ogen een vrolijk vonkje. Ondanks het slechte eten daar en de vermaardheid van
een dergelijk select symposium, had Svevo schik in het geval. Toen ik dat vonkje
zag, begreep ik dat er niet een estheet voor me stond, maar een argeloze, iemand die
verliefd was op het leven, en die ondanks de lofuitingen van Larbaud geen verzamelaar
van zeldzame boeken was, maar een authentiek, een levend mens. Hij rookte de éne
sigaret na de andere. Ik dacht aan de hoofdpersoon van Zéno, deze man wist met
goedmoedigheid te spotten. Ik vond het geen verloren avond meer. De “ontmoeting”
had plaats gehad; zonder die maaltijd had ik deze mens misschien nooit ontmoet, en
mensen zijn er maar weinig op de wereld, en vooral onder literatoren. Zulke
ontmoetingen helpen een beetje om te leven en de verveelde pen nog in de hand te
houden.’ Deze beminnelijkheid en hoffelijkheid, verlevendigd door het spel van
ironie en waarachtige belangstelling, verleenden Svevo iets van een Victoriaanse
gentleman. Léo Ferrero beschrijft hem één jaar voor zijn dood (in de tijd waarin het
hier gepubliceerde verhaal geschreven werd): ‘Zijn gezicht was een eigenaardige
tegenstelling, een compromis tussen Hindenburg en Thomas Mann: mephistofelische
wenkbrauwen tekenden een vreemde y boven zijn joodse neus, en een grijze snor
omlijstte zijn mond - maar in zijn ogen blonk een latijnse, wijze listigheid, een warme
vriendelijkheid, en toch óók
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een heimelijke, vreemde obsessie, een voortdurende gespannenheid (was het angst
voor een voorvoelde dood?)’
In zijn laatste jaren was het thema van Svevo's verhalen vrijwel uitsluitend de
ouderdom, de illusies ervan, de maniakale neigingen, de gevaren. Een nieuw thema
in de Italiaanse literatuur, tenminste zoals het door Svevo behandeld werd, zonder
de conventionele attributen van eerbiedigheid enz. of ontboezemingen van heimwee
naar verloren tijden. Wat direct opviel en juist jonge lezers toen boeide was het élan
waarmee hij de toestand van het oud-zijn peilde, zijn bereidheid om alles opnieuw
te beginnen, alles aan de orde te stellen in een persoonlijke confrontatie. Svevo kon
nog drie jaar genieten van een Europese roem, die hem blij maakte als een kind dat
een sprookje mag beleven. Hij schreef nog vier verhalen, die na zijn dood gebundeld
werden, samen met de inleiding tot een nieuwe roman Il Vecchione, die hij niet meer
schreef omdat een auto-ongeluk zijn leven afbrak in 1928. Uit dat fragment van Il
Vecchione kan men een passage in de eerste versie) lichten, die de gedachtenwereld
van deze schrijver kernachtig weergeeft: ‘Laat ik dus geen rekening houden met de
toekomst, want die interesseert mij weinig. Tussen het heden en het verleden zal ik
leven in die gemengde tijd (tempo misto), die slechts geschonken is aan de mensen;
maar die beseffen het niet eens en spreken van uit een grammatica van enkelvoudige
tijden, zoals juist bij dieren hoort: want die vechten, leven en schrikken alléén in de
tegenwoordige tijd. Voor de mens komt de wanhoop van alle zijden opzetten, en zijn
tegenwoordige tijd duurt lang genoeg om hem gelegenheid te bieden zijn haren uit
te trekken.’
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Paul van 't Veer: Ambrose Bierce, een cynisch humanist
De betekenis bepalen van een schrijver, die in eigen land een zo verdeelde reputatie
geniet als de bergruggen der Rocky Mountains in een tijdperk van primitief verkeer
maar mogelijk konden maken; die in eigen tijd te San Francisco onbetwist litterair
dictator en te New York volslagen onbekend kon zijn; die tenslotte na, en in het
bijzonder door zijn dood, nog in een extra-vervagend romantisch waas werd gehuld,
kortom: de betekenis van Ambrose Bierce bepalen is thans, ruim vier decennia na
zijn (vermoedelijk) doodsjaar, niet gemakkelijk.
Bierce's werk zelf, of wat daarvan tot voor kort vindbaar was, is bij dit onderzoek
allerminst behulpzaam. Hoewel er kort na de eerste wereldoorlog een periode van
ruimer belangstelling voor zijn ‘spookverhalen’ bestaan heeft, waarvan de weerslag
in oude en nieuwe bundels griezellectuur is te vinden, behoort Bierce niet alleen in
Europa, doch ook in Amerika zelf tot de groep der vergeten romantische schrijvers
uit de ‘fin-de-siècle’ periode.
Bij Bierce heeft men dan nog de ongewone bijzonderheid, dat hij - naar mij uit
gesprekken met Amerikanen bleek - zijn geringe bekendheid aan de Oostkust
hoodzakelijk nog te danken heeft aan zijn slechtste verhaal: de novelle ‘The Monk
and the Hangman's Daughter’ (1906), een uiterst sentimenteel geschrift waarvan de
titel alleen al ons doet huiveren. Bierce schijnt hiervoor trouwens slechts gedeeltelijk
verantwoordelijk te zijn; hij bewerkte het naar een slechte vertaling uit het Duits.
‘The Monk and the Hangman's Daughter’ sloeg blijkbaar bij verschijning dusdanig
in, dat men veertig jaren later in de meest bibliotheken - voorzover zij al iets van
Bierce hebben - uitsluitend dit werk op zijn naam ziet staan (de in bundels verspreid
opgenomen spook-verhalen zijn uiteraard bijna niet te vinden). Eén gevolg was, dat
Bierce aan diezelfde Oostkust die blijkbaar enige bewondering voor genoemd geschrift
had getoond, des te spoediger kon worden vergeten nadat men eenmaal
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beseft had hoe slecht het eigenlijk wel was. Een tweede, dat het buitenland de naam
Ambrose Bierce vrijwel nimmer gehoord heeft. Immers, New York, Boston en
Philadelphia zijn of waren niet alleen de litteraire centra aan de Oostkust, het zijn
ook de culturele ‘uitvoerhavens’ van de Verenigde Staten. Wat hier wordt afgekeurd
heeft weinig kans een weg naar buiten te vinden. In Amerikaanse
litteratuurgeschiedenissen vindt men weinig over Bierce: een korte levensschets, de
schematische classificatie van zijn werk die nu eenmaal in dergelijke boeken
onvermijdelijk is en een in verhouding uitvoerige beschrijving van zijn
doodsomstandigheden. En die zijn romantisch genoeg om iets goed te maken. Bierce
verdween in 1914 in de Mexicaanse generaalsruzie tussen Villa en Carranza, en de
‘legende’ van zijn dood heeft het verhaal van zijn leven en werken overschaduwd.
Bij zijn vertrek naar Mexico was Bierce 72 jaar oud. Aangenomen wordt dat hij nog
in 1914 is overleden; er zijn echter geen bewijzen, hetgeen voldoende grond is voor
herlevingsberichten die tot kort voor de tweede wereldoorlog nog vrij regelmatig
verspreid werden en in wonderbaarlijkheid niet voor Bierce's eigen ‘Fantastic Fables’
onderdeden.
Men moet de Verenigde Staten geografisch wel van ‘de andere zijde’ hebben leren
zien - bijvoorbeeld van Indonesië uit - om te beseffen dat Californië in het algemeen
en San Francisco in het bijzonder evenzeer een ‘aangezicht’ van dit gevarieerde land
vertegenwoordigen als de Oostkust ten opzichte van West-Europa. Veel meer dan
thans, droeg Californië zijn wezenstrekken in de jaren voordat de continentale
spoorwegen hun weg door de Rocky Mountains hadden gevonden. Eerst daarna
begon een geestelijk nivelleringsproces, dat tenslotte het nietszeggend filmstergelaat
tot cultureel aangezicht der V.S. verhief. Omstreeks het midden der vorige eeuw
echter vormde San Francisco een zeer bepaald cultureel centrum aan de Westkust;
de tocht over land erheen was een riskante onderneming, die niet alleen goudzoekers,
maar ook kunstenaars aanlokte. Bij het doordringen der grote spoorlijnen - toen ‘zij
die per huifkar waren gekomen, per trein weer wegtrokken’, - trad een vervalperiode
in, doch als litterair centrum wist San Francisco zich te handhaven en in het laatste
kwartaal van deze eeuw, zelfs een hernieuwde bloeiperiode door te maken. In deze
tijd moet men Bierce plaatsen. Er was iets meer civilisatie dan in de jaren der
‘goldrush’, maar toch nog voldoende corruptie, onbeheerstheid en avontuur om een
cynicus en mensenhater (de kenmerken waarmee Bierce aan ons wordt overgeleverd)
gelegenheid voor zijn dagelijkse en sombere observaties te verschaffen.
In deze jaren komt zijn werk tot stand: tientallen novellen,
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short-stories, aforismenbundels, fabels en berijmde geschiedenissen, grotendeels
geschreven voor het Zondagsblad van de San Francisco ‘Examiner’ - de kern van
wat later het Hearst dagbladconcern zou worden - en tijdschriften met veelzeggende
titels als ‘The Wasp’ en ‘The Argonaut’, welke deels onder zijn eigen redactie stonden.
Het zijn verhalen uit de Burgeroorlog, over bovennatuurlijke verschijnselen, enkele
gruwelijke geschiedenissen, waarin oudermoord een centrale plaats inneemt,
moralistische fabels, humoristische schetsen en een ‘Cynics Wordbook’, dat later
onder de titel ‘The Devil's Dictionary’ in boekvorm gepubliceerd is; een verzameling
cynische en sarcastische aforismen, spotverzen en ultra-korte verhalen, alles ter
verklaring en illustratie van woorden, die Bierce zorgvuldig uitkoos en alfabetisch
rangschikte.
Uit dit werk, nog tijdens zijn leven in twaalf delen verzameld, heeft men de cynicus
Ambrose Bierce naar voren gehaald - met goede grond van bewijzen, want hij heetf
zelf niets nagelaten om als cynicus en mensenhater geboekstaafd te staan. In een van
de weinige publicaties over Bierce, een artikel in de Saturday Review of Litterature
van 12 October 1946 (later herdrukt als inleiding op de in dat jaar verschenen
‘Collected Writings’) van de hand van Clifton Fadiman, wordt Bierce geheel uit deze
gezichtshoek beschouwd. ‘Portrait of a misanthrope’ heet 't, en als misanthroop wordt
Bierce door vrijwel alle litteratuur-historici gezien, inbegrepen prof. Kranendonk
die in zijn geschiedenis der Amerikaanse letterkunde vijf pagina's Bierce geeft. Hoe
genereus dit is beseft men eerst als gebleken is dat bijvoorbeeld de ‘Cambridge
History of American Litterature’ van zijn 2000 bladzijden er nog niet één geheel aan
Bierce wijdt.
Geboren uit zeer arme ouders in Meigs County, Ohio, schijnt Bierce zijn leven
lang het ongeluk van zijn jeugd diep gehaat te hebben. Hij haatte zijn ouders, zusters
en broers (op één na), hij haatte de armoede waarin hij opgroeide, hij haatte de religie,
die hem met de paplepel werd ingegeven en van al deze aspecten van zijn haat vindt
men in zijn werk de onverbloemde voorbeelden. Het lijkt overdreven Bierce's gehele
leven het licht van de familiehaat te plaatsen, maar ongetwijfeld is deze haat een
belangrijk element. In de verzameling van vier verhalen onder de titel ‘The Parenticide
Club’, treft men de volgende beginregels aan:
‘Having murdered my mother under circumstances of singular atrocity, I
was arrested and put upon my trial...’
(Uit: My Favourite Murder)
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‘My name is Boffer Bings. I was born of honest parents in one of the
humbler walks of life, my father being a manufacturer of dog-oil and my
mother having a small studio in the shadow of the village church, where
she disposed of unwanted babes.’
(Uit: Oil of Dog)
‘Early one June morning in 1872 I murdered my father - an act which
made a deep impression on me at the time.’
(Uit: An Imperfect Conflagration)
Het ‘Cynics Wordbook’, dat over jaren verspreid verschenen is, steekt Bierce's afkeer
van de religie niet onder stoelen of banken. Achter het trefwoord ‘Arrest’, geeft hij:
‘Formally to detain one accused of unusualness’, met als illustratie:
‘God made the world in six days and was arrested on the seventh.’ En elk trefwoord
uit deze groep (o.m. Religion en Reliquary) is raak.
In zijn jeugd dus blijkbaar weinig gelukkig, laat Bierce's verdere wasdom weinig
gelegenheid voor optimisme. Gehuwd in 1871 op 29-jarige leeftijd, verlaat zijn vrouw
hem in 1892, maar er is geen reden om aan te nemen dat het huwelijk niet door
Bierce's eigen schuld mislukte. Een bijzonder prettig huisvader zal hij niet geweest
zijn. Zijn twee zoons komen beiden op tragische wijze aan hun eind. Bierce zelf heeft
voortdurend last van asthma, in het bijzonder in de jaren die hij aan de Westkust (als
correspondent van Hearstbladen) en te Londen verbleef. In de Engelse hoofdstad
(van 1872 tot 1876) redigeert hij het tijdschrift ‘The Lantern’ in een functie die men
tegenwoordig ‘publicity-agent’ zou noemen, in dienst van de verbannen keizerin
Eugenie. Daar tegen haar vinnige kritiek bestond, waren Bierce's reacties in zijn
tijdschrift niet minder scherp. Volgens Fadiman ontstond in deze jaren de bijnaam
‘Bitter Bierce’.
In het voor hem gezondere klimaat van Californië hoopt Bierce genezing voor
zijn kwaal te vinden, in 1876 keert hij terug naar San Francisco waar hij als jongeman
reeds ‘in de journalistiek’ gegaan was. In deze periode schrijft hij zijn beste werk,
maar ook zijn slechtste want Bierce schreef onder contract en leverde wekelijks
zoveel en zoveel pagina's ‘op bestelling’. Zijn beste werk: dat is ongetwijfeld de serie
‘In the Midst of Life’, verhalen uit de Burgeroorlog en short stories, teruggrijpend
op een levensperiode, die ik met opzet in zijn biografie nog niet aangeraakt heb.
Volgens de beste traditie werd de jonge Bierce in 1861 na het uitbreken van de
Burgeroorlog ‘drummerboy’ in het 9th Indiana Infantry regiment. Hij was toen dus
negentien jaar, niet zo heel jong voor een functie die wel door veertien en vijf-
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tienjarigen vervuld werd. Maar Bierce klom snel op in de actieve dienst en had zich
bij het einde van de strijd de luitenantsrang en de titel van majoor verworven.
Hij had zich in deze vier jaar ook nog niets anders verworven: het inzicht dat de
gewelddadige botsing van ideeën zich uiteindelijk voordoet als gewelddadige
vernietiging van mensen; het inzicht dat roem en eer op het slagveld betrekkelijk
zijn en dat geen oorlog de oorlog waard is. Hij legt hiervan getuigenis af in zijn beste
novellen; hun toon is zo verschillend van die der eerder geciteerden, dat men wel
moet aannemen dat deze vier jaar (waarin hij - niet ernstig - gewond werd) diep in
zijn cynisme en misanthropie zijn binnengedrongen. Bovenal toch is de toon van
zijn oorlogsverhalen die van een gevoelig mens; met nergens een zweem van
sensimentaliteit ten eenre of cynisme ten andere zijde geeft Bierce de oorlog voor
wat hij waard is: geen mensenleven en geen schotwond... Het is een opvatting, die
des te opmerkelijker is als men haar vergelijkt met die van andere schrijvers uit zijn
tijd. Vrijwel overal vertroebelen chauvinisme en eerzucht de menselijkheid. Bierce's
meeleven staat aan beide zijden; wellicht is hierbij op te merken dat zijn ‘politieke’
sympathie niet onverdeeld en uitsluitend aan noordelijke kant kon zijn. De ‘Southern
way of Life’ zou hem ongetwijfeld beter liggen dan het kale ‘New-England
Yankeeism.’
Bierce beziet de oorlog in de eerste plaats van de menselijke zijde - en humanisme
is een begrip dat zich moeilijk laat rijmen met misanthropie. ‘War loves to come like
a thief in the night; professions of eternal amity provide the night’, schrijft hij in zijn
‘Devil's Dictionnary’. En in zijn verhalen is de oorlog steeds de dief in de nacht, die
de menselijkheid aanrandt. ‘A Horseman in the Sky’ geeft naar oud Hildebrandtmotief
(maar zonder de heroïek) de strijd van vader tegen zoon - hier doodt de zoon de
vader, maar niet als in ‘early one June morning in 1872 I murdered my father...’
‘Chickamauga’ is naar opvatting zo modern, dat het motief als model voor
Malaparte's Kaputt gebruikt schijnt te zijn: een kind ziet de verschrikkelijke opmars
van een leger gewonden naar de rivier en in zijn kinderoog is het een grandioos spel,
deze kruipende mannen. Bierce's taal, die bij tijd en wijle wel eens wat overdadig
aandoet, is in deze oorlogsverhalen sober en scherp. Situaties, die voor de romanticus
in hem toch minstens even aanlokkelijk geweest moeten zijn als de verwrongen
intrigue van ‘The Monk and the Hangman's Daughter’ (inderdaad, de titel is het
verhaal in een notedop weergegeven), behandelt hij hier met zelfbeheersing en respect
voor zijn onderwerp; tonelen, die de cynicus dankbaar bewijsmateriaal zouden kunnen

Libertinage. Jaargang 1

52
leveren, worden ongemoeid gelaten. ‘An Occurrence at Owl Creek Bridge’ is als
met het oog van een Vestdijk geobserveerd; in de uiterste seconde tussen val en dood
van de gehangene voltrekt zich zijn gedroomde bevrijding. Zijn levenswil doet hem
zelfs op dit laatste moment nog aan het wonder geloven. De levenswil - toch geen
geliefd thema voor een mensenhater - beheerst een meerderheid van Bierce's
oorlogsverhalen.
Zo staan nu reeds twee incongruente aspecten van Bierce voor ons: de cynicus en
de humanist. Ware er sprake van een ontwikkeling van de een tot de ander, dan zou
een dergelijke ‘gespletenheid’ gemakkelijker te verklaren zijn dan thans, nu vaststaat
dat Bierce zijn verhalen afwisselend schreef zonder bepaalde ‘zwarte’ of humoristische
perioden. Als kunstenaar moet men echter aan de ‘humanist’ Bierce verre de voorkeur
geven.
De andere aspecten van Bierce's schrijversbeeld - de belangstellende in het
bovennatuurlijke en de humorist - zijn secundair ten opzichte van beide eerder
genoemden. De humorist Bierce en de cynicus zijn vaak dezelfde persoon - ja, er is
zelfs bij tijd en wijle een moralist, een cynische, humoristische moralist Bierce te
onderkennen, bijvoorbeeld in zijn ‘Fantastic Fables’ en ‘Negligible Tales’, die men
inderdaad beter kan verwaarlozen. Déze Bierce is in hoge mate de schrijver van
‘vondsten’, een genius waaruit de meeste short-story schrijvers voortkomen. Een
systematische behandeling van zijn beginregels zou hem ongetwijfeld doen kennen
als een bijzonder origineel mens, wiens zucht naar oorspronkelijkheid hem wel eens
parten speelt. Toch is de humorist Bierce op zijn minst verantwoordelijk voor een
vrij groot aantal anecdotes, die thans voor klassiek en anonym versleten worden
(o.m. het verhaal over de opgevulde commissaris en de opgevulde boef).
Deze oorspronkelijkheid is niet altijd even groot bij de Bierce van de
‘spookverhalen’. Hoewel Edgar Allen Poe's invloed op hem vaak overschat is, geldt
deze beïnvloeding zeker voor de short stories uit de verzameling ‘Can Such Things
Be?’. Evenals Poe heeft Bierce een voorkeur voor quasi-intellectuele ‘verklaring’
van dergelijke verschijnselen; evenals bij Poe is bij Bierce de sfeer belangrijker dan
de geschiedenis; en tenslotte komen, evenals bij Poe, klassieke spoken niet veel in
deze verhalen voor. Een typisch Poe-verhaal is Bierce's ‘Moxon's Master’, de
geschiedenis van een denkende machine, die zijn maker vermoordt. Reeds de eerste
regel verraadt sterke Poe-invloed: ‘Are you serious? - do you really believe that a
machine thinks?’ I got no immediate reply...' De aangesprokene gaat dan op de
kwestie in, en vindt een ‘verklaring’ voor zijn stelling, dat machines inderdaad
denken.
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De bijmenging van humor geeft Bierce's ‘tales of the supernatural’ vaak echter een
eigen toon.
‘The fact that Henry Armstrong was buried did not seem to him to prove that he
was dead; he had always been a hard man te convince’ - naar mijn mening een
meesterlijke opening voor een verhaal over de levendbegraven meneer Armstrong,
die tenslotte door grafschenners wordt doodgeslagen. Bierce als humorist is de cynicus
op zijn best, de man namelijk die zichzelf niet au serieux neemt. En men is geneigd
‘het portret van de “misanthroop” niet al te letterlijk op te vatten en Bierce's
“humanisme” onder zijn sarcasme en cynisme uit te graven. Het lijkt een minstens
even belangrijke wezenstreek, deze menselijkheid, als de zoveel duidelijker opgelegde
misanthropie. Ter restauratie van Bierce's litterair portret diende het bovenstaande.
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[J. Emmens: gedichten]
Lof van Klaas Vaak
Wie op de standen van de dag
zijn leven sleet, zal met mij weten
hoe hinderlijk het alvergeten
is van het hoogtij van de nacht:
droomkuiken dat niet uit wil komen,
al pikt het somtijds aan de wand,
zo spoelen wegebbende dromen
nalatig langs der dagen kant.
Zo blijft het steeds: het vluchtige bereiken
van een volwassenheid die mij misstaat.
Maar als de branding op de stranden slaat
voel ik mij groot door de onmacht van mijn dromen
en 'k durf de dag als kind weer binnenkomen
om 't resulterend wrakhout te bekijken.
J. Emmens
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Voor de Kade
Voor de kade wisselt een wolk meeuwen
als strooibiljetten op een sterke wind
van aanblik als 't verloop van eeuwen.
Het is windstil. De wind is een klein kind
dat met geluidjes brood staat uit te strooien.
Zijn tijd aan denken of aan doen vergooien
verschilt niet veel, 't is stenen toch voor brood.
Wordt liever kind: twee beentjes en wat rood
het doet soms eeuwen inderhaast ontdooien.
J. Emmens
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Een Zieke
Zijn leven werd een beeld door oogkassen omlijst;
er schoof een kamer in, terughoudend, en een boom
bewoog zich vruchteloos: de nawee van een droom
des ochtends als de dag het tegendeel bewijst.
Soms was er ook een vrouw, maar als een schim
bemoeiziek dwalend door het dwaze beeld
dat hem al niet meer aanging; en verveeld
deed hij of hij genas, lachte en vond zich slim,
omdat alleen de boom hem nog interesseerde,
die als een worm stak in zijn denken overdag,
maar 's nachts verzadigd werd, wanneer hij toegaf
aan het gevoel van water dat het dier begeerde.
Die morgen was windstil. Hij was bevreemd
dat er toch nog iets aandrong en stond op en zocht het water
om dat te vinden wat de vrouw pas jaren later
vond: ook zij was van zichzelf vervreemd.
J. Emmems
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J. de Kadt Kroniek
Verheugende overwinning
Een nogal opzienbarende gebeurtenis in de afgelopen periode was de herverkiezing
van Harry Truman tot President der U.S.A.
Opzienbarend, niet omdat deze uitslag volkomen onverwacht was en omdat
daardoor alle voorspellingen van Gallup en van alle andere instituten van onderzoek
der publieke opinie teniet werden gedaan. Dat is een bijkomstigheid, al is het goed
dat de àl te grote pretenties van deze instituten door een dergelijk échec tot normale
afmetingen worden teruggebracht. Want laten we vooral niet meedoen met de
goedkope hoon die naar aanleiding van het verkiezingsresultaat over de hoofden van
de onderzoekers is uitgestort, tenslotte hebben ze niet zulke geweldige vergissingen
begaan. Ze hebben er op gewezen dat Dewey aanvankelijk een zeer grote voorsprong
had, en dat die voorsprong in de laatste weken vóór de verkiezingen aan het afnemen
was. Truman was aan het ‘inlopen’, deze algemene lijn heeft het opinie-onderzoek
aangegeven. Maar het heeft niet kunnen aangeven dat dit ‘inlopen’ zo snel zou
geschieden dat daardoor Truman tenslotte een kleine voorsprong zou krijgen. Immers
de voorsprong van Truman bedroeg tenslotte slechts een fractie van de uitgebrachte
stemmen. En wanneer men b.v. bedenkt, dat de voorsprong in een bepaald geval b.v.
op een totaal van 3 millioen kiezers 9000 bedraagt, en dat hij daardoor een hele staat
(Ohio) met al z'n kiesmannen meesleept, dan begrijpt men ook dat de
publieke-opinie-onderzoekingen dergelijke krachtsverhoudingen onmogelijk kunnen
voorspellen.
Maar in ieder geval: nagenoeg ieder verwachtte een overwinning van Dewey en
het werd een overwinning van Truman. Met de hakken over de sloot, maar toch een
overwinning. En een die in grote mate een overwinning is, niet van de Democratische
Partij, maar wel van de Democratische beginselen voor zover die beginselen
sociaal-progressief zijn. Een overwinning die niet alleen Truman in het Witte Huis
bracht, maar die ook de Republikeinse meerderheden in Senaat en Huis van
Afgevaardigden in Democratische meerderheden omzette.
Er is in deze overwinning heel veel verheugends. Het Amerikaanse volk heeft blijk
gegeven van een politieke rijpheid, die men niet verwacht had en die zich moest
doorzetten onder zeer moeilijke omstandigheden. Immers het bewind van Truman
was voor het merendeel weinig inspirerend en weinig vast geweest en men mocht
dus verwachten dat het verlangen om het eens te proberen met een andere
administratie vrij groot zou zijn. En niemand kan zeggen wat er gebeurd zou zijn
indien de Republikeinen met een progressief candidaat als Stassen, of met een
candidaat als Vandenberg die in ieder geval vooruitstrevender was dan Dewey, naar
voren waren gekomen.
En het staat thans wel absoluut vast dat Truman een veel grotere overwinning zou
hebben behaald als de Republikeinen hun rechtervleugelman tot candidaat voor het
presidentschap hadden gekozen, een plan dat bij vele Republikeinen bestond. Dewey,
de man van het republikeinse centrum, maar dan toch van de rechtervleugel van dit
centrum, werd naar voren geschoven,
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om de linkervleugel niet geheel en al voor het hoofd te stoten, maar ook om toch zo
dicht mogelijk bij de rechtervleugel te blijven.
En wat was die rechtervleugel? Met de formule ‘groot-kapitaal’ is hier wel iets,
maar toch onvoldoende gezegd. Want het was vooral het conservatieve, zoal niet
reactionnaire groot-kapitaal, dat een totaal gemis aan begrip voor de sociale toestanden
aan de dag legde. Taft was de man die de wetten tegen de vakbeweging er doordreef,
wetten - dit moet tegen alle verkeerde voorstellingen aangevoerd worden - die de
Amerikaanse vakbeweging in het geheel niet belet hebben een normale vakstrijd en
strijd om verbetering van levensvoorwaarden te voeren, en die dus allerminst van
die vakbeweging een machteloze marionetten-organisatie hebben gemaakt of een
typische anti-arbeiders-organisatie zoals b.v. de Russische ‘vakbeweging’ is. Maar
die Taft-Hartley-wetten bemoeilijkten toch het werken der vakbeweging en ze werden
terecht door de Amerikaanse arbeiders als vijandig gevoeld. En de Amerikaanse
arbeiders hebben dit volkomen begrepen. Vrijwel alle Republikeinse kopstukken die
in de campagne tegen de vakbeweging vooraan stonden, hebben, hetzij als
Gouverneur, hetzij als Senator, hetzij als afgevaardigde, een nederlaag geleden.
Daarentegen zijn van de 186 afgevaardigden die speciaal de steun van de vakbeweging
hadden, niet minder dan 120 gekozen. Dit aantal is nog niet overweldigend, gezien
de 435 leden van het huis v. Afgevaardigden, maar het is bijzonder groot als men
bedenkt dat van een politieke organisatie rustend op de vakbeweging en uitgegroeid
tot politieke partij, in het geheel geen sprake was.
Maar de rechtervleugel van de Republikeinen was niet alleen
reactionnair-kapitalistisch met betrekking tot de sociale kwestie, ze was, en is, het
ook in dien zin dat ze zich verzet tegen iedere internationale politiek van
wereldordening in een ‘verlicht’ en zich meer en meer aan de gemeenschapsbelangen
aanpassend kapitalisme. Deze rechtervleugel was tegen het Marshallplan, tegen het
dragen van verantwoordelijkheid voor de wereld-politiek, ze is dus dóór en dóór
isolationistisch. En dat brengt met zich mee dat ze, ofschoon rabiaat
anti-communistisch, de Russen in de wereld hun gang willen laten gaan zolang het
Westelijk halfrond niet wordt aangevallen. Ze zou dus gaarne bereid zijn Europa aan
de Russen over te leveren, als daarvoor in ruil een voordelige handelsovereenkomst
gesloten kon worden, met de Russen.
Welnu, deze isolationisten hebben een klinkende nederlaag geleden. Van de
Senatoren en afgevaardigden die zich tegen het Marshall-plan verzetten, zijn slechts
zeer enkelen herkozen.
En dit kon gebeuren ondanks het feit dat de Republikeinse Partij als geheel zich
tegen het isolationisme, vóór het Marshall-plan en vóór een politiek van internationale
verantwoordelijkheid en dus van bestrijding van het Russische imperialisme had
uitgesproken. De Republikeinse isolationisten konden dus onder de vlag van
Vandenberg, Foster Dulles en andere medewerkers aan de ‘Marshall-politiek’ varen,
maar het onderscheidingsvermogen van de Amerikaanse kiezers was groot genoeg
om de, onder valse vlag varende isolationisten te onderscheiden en te torpederen. En
de Amerikaanse kiezers hadden ook voldoende inzicht om die andere isolationisten
en reactionnairen (reactionnair, want totalitair) die onder de ‘radicale’ vlag van Henry
Wallace voeren, te onderscheiden en te torpederen.
Men herinnert zich nog wel met hoeveel verwachtingen de communisten,
half-communisten en meelopers overal, de zich noemende ‘Progressieve Partij’ van
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Wallace begroetten. Dat Wallace president zou worden konden zelfs zij niet
aannemen, maar dat hij niet slechts Truman de genadeslag zou toedienen, doch
bovendien nog 16, 12, 10, 7 en op z'n minst 4 à 5 millioen stemmen zou halen, dat
stond wel vast, meende men in die ‘radicale’
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kringen, al werd dan ook het aantal stemmen dat men naar Wallace zag gaan, in de
loop van '47 en '48 steeds kleiner. Maar zoals gezegd, op iets tussen de 5 en 3 millioen
bleef men rekenen. Wallace kreeg iets meer dan één millioen stemmen. En hoe gaarne
de communisten, de werkelijke meesters van de Wallace-partij, hun gewone
reactionnaire rol ook gespeeld zouden hebben, en de Democraten - de meest
progressieve partij van de twee die kans hadden - ten val zouden hebben gebracht,
ten gunste van Dewey-Taft, de Amerikaanse kiezers liepen niet in de val. Wel
slaagden de communisten er b.v. in een staat als New York voor Truman verloren
te doen gaan, zij het dan ook met een kleine marge van plm. 30.000, maar in 't
algemeen was hun invloed te gering om veel schade aan te richten. Het werd een
fikse nederlaag voor de poging om de pro-Russische politiek van Wallace, aan het
Amerikaanse volk te verkopen.
Indien er één ding vast staat dan is het dat 90% van het Amerikaanse volk een
politiek wil zoals die door Marshall en Truman, maar ook door Vandenberg en Foster
Dulles gewild wordt, en waarbij Dewey en de hele Republikeinse partij zich moesten
aansluiten, wilden ze ook maar énige kans maken.
Dit moet worden vastgesteld omdat we, kort na de verkiezingen, een
propaganda-campagne hebben gezien die de bedoeling heeft het tegengestelde te
suggereren. De communisten in Rusland en elders, die Truman als oorlogshitser
hadden aangewezen, die geweldige verwachtingen hadden gehad van Wallace, en
die, met hem, liever Dewey dan Truman aan de macht hadden gezien, gingen, na
hun nederlaag, de ontdekking verkondigen, dat het Amerikaanse volk, door Truman
te stemmen, voor vrede en overleg met Rusland had gestemd. Truman heeft, tijdens
z'n verkiezingscampagne rondgelopen met de idee een persoonlijk afgevaardigde,
rechter Vinson, naar Stalin te sturen, niet om een nieuw München voor te bereiden,
maar om, als een eenvoudig Amerikaans zakenman, te kunnen vaststellen of er nu
met Stalin zaken te doen zijn of niet. Voor de gemiddelde Amerikaan zijn dergelijke
methoden heel vanzelfsprekend. Men moet kunnen zeggen: we hebben geen middel
onbeproefd gelaten om tot overeenstemming te komen. Maar dat is geen
‘Chamberlainisme’, het is, zou men met een communistische term kunnen zeggen,
veel meer verwant aan ‘Leninisme’, het ‘ontmaskeren’ van de tegenpartij ook als
die tegenpartij hier dan: de firma Lenin-in-liquidatie, bedrijfsleider Stalin.
Intussen, het voornemen van Truman ging niet door. Marshall bracht hem aan 't
verstand dat een bezoek aan Stalin, zonder voorafgaand overleg met het Westen van
Europa, alleen maar verwarring kon wekken. En als dus de bedoeling om Vinson te
zenden, ‘vrede’ betekende, dan was het opgeven dier bedoeling toch weer ‘oorlog’.
En bovendien kan een dergelijke slingering er moeilijk toe bijdragen dat men méér
vertrouwen gaat stellen in de aarzelende candidaat.
Als Truman dus tòch won, dan was het niet als vredesman of bijna-isolationist.
Het isolationisme en de capitulatie-vrede hebben over de hele linie, van Wallace tot
de rechts-republikeinen, een klinkende nederlaag geleden. En de Russische
propaganda, nadat men van de eerste schrik bekomen was, voor een reis van Truman
naar Moscou, werd al heel spoedig gestuit door een verklaring van Truman, dat hij
natuurlijk bereid is met Stalin te praten, maar dat Stalin dan maar naar Washington
moet komen.
Over de betekenis van Trumans overwinning voor de buitenlandse politiek van
de U.S.A. zullen we hieronder nog spreken. Die vraag kan immers alleen beantwoord
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zegepraal, een zegepraal die nog groter is doordat niet alleen de ‘linkervleugel’ van
de Democraten onder leiding van Wallace alles deed
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om Truman ten val te brengen maar ook de rechtervleugel, onder leiding van
Thurmond, poogde de Zuidelijke staten in het geweer te brengen tegen Trumans
uitspraken omtrent de gelijke rechten van de Negers. Terwijl Wallace geen enkele
staat veroverde, wisten de reactionnairen in het Zuiden, met 800.000 stemmen enige
staten te bemachtigen, maar desondanks bleek duidelijk dat de overgrote massa, zelfs
in het Zuiden, niet met een rassistische en reactionnaire politiek wenst mee te gaan.
De overwinning van Truman is heel duidelijk: de overwinning van de ‘New Deal’,
d.w.z. van de politiek die een ingrijpen van de overheid in het economisch-sociale
leven wenselijk acht, zo vaak de belangen van de gemeenschap en met name van de
economisch zwakkeren, van de ‘gewone man’ zoals men het in Amerika zegt, van
de ‘kleine man’, of hij nu tot de arbeiders, de boeren of de midden-groepen behoort,
dat wenselijk of noodzakelijk maken.
En aangezien men in dergelijke gevallen dat ingrijpen niet wil beperken tot sociale
maatregelen, niet alleen tot regelingen van prijzen en lonen, maar ook wil overgaan
tot het leiding geven aan de productie zowel door ‘ordening’ als door ‘grote werken’,
is de ‘New Deal’ niets anders dan de Amerikaanse vorm van ‘geleide economie’. En
het leiding geven aan de economie, ten bate van mens en gemeenschap, in een
democratische staat, met de methoden der democratie, is in wezen gelijk aan de
grondgedachte van het democratisch-socialisme zoals wij dat, onder heel andere
omstandigheden en met een heel andere historie en ideologie, in West-Europa kennen.
Het 80ste Congres, in meerderheid Republikeins, had zich tegen alle
sociaal-economische maatregelen van Truman verzet. Het had de belastingen verlaagd,
ten bate van de grote ondernemers en de bankiers, het had de prijscontrôle opgeheven,
het had door de Taft-Hartley wetten de loonstrijd bemoeilijkt. En Truman ging het
land in en voerde een felle campagne tegen dit Congres, viel de ‘kapitalisten’ scherper
aan dan Roosevelt ooit had gedaan en plaatste de beginselen en idealen van de ‘New
Deal’ onomwonden op de voorgrond. En hij vond, vooral in de kringen van de
georganiseerde arbeiders, van de vakbeweging dus, zowel C.I.O. als A.F.L., algemeen
instemming, ook al bleven sommige invloedrijke leiders als Lewis hun vroegere
anti-Roosevelt politiek voortzetten, en al poogden de communisten een deel van de
vakbeweging naar Wallace te slepen.
Het is duidelijk: A.F.L. en C.I.O. zijn voor een progressieve sociale politiek, waar
nodig met ingrijpen in het kapitalistische systeem. Ze zijn tevens voor een
progressieve wereldpolitiek, d.w.z. voor het Marshall-plan en alle verdere maatregelen
die voor de organisatie van de wereld-welvaart nodig zijn. En natuurlijk ook voor
de verdediging der democratie en voor het bedwingen van de Russische dreiging.
En het is ook duidelijk dat de invloed van A.F.L. en C.I.O. op de Amerikaanse
binnenlandse en buitenlandse politiek in de komende vier jaar aanmerkelijk groter
zal zijn dan in de afgelopen periode het geval was.
Truman heeft al laten doorschemeren dat hij niet slechts van plan is de
anti-vakbewegingswetgeving op te ruimen, maar dat hij ook de prijscontrôle, het
loonpeil en de productie wil gaan regelen, en dus ernst wil maken met een nieuwe
étappe van de ‘New Deal’.
Zou de democratische partij in deze en soortgelijke opzichten de ‘gewone man’
teleurstellen, dan zou, voor de presidentsverkiezingen van 1952, de mogelijkheid
van de vorming van een werkelijke ‘derde partij’, van een serieuze progressieve
partij (die natuurlijk niets gemeen zou hebben met de Russische Wallacieten),
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basis voor een dergelijke partij zou leveren.
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Maar het heeft weinig zin hierop vooruit te lopen, want wellicht zal in Amerika
mogelijk blijken wat in Europa nergens kon geschieden, nl. van de Democratische
partij op den duur een partij te maken die politiek, economisch en cultureel,
consequent democratisch is, en die dus de specifiek Amerikaanse vorm zou worden
van wat in Europa het ‘democratisch socialisme’ is.
In ieder geval: allen die in Europa werkelijk progressief zijn, moeten zich niet
alleen verheugen over de nederlaag die de Taft-Wallace-Rusland reactie in Amerika
heeft geleden, maar zij moeten ook beseffen dat de overwinning van Truman, de
Europese progressieven geestelijke en daadwerkelijke verplichtingen oplegt.
De geestelijke verplichting is dat alle werkelijk progressieven in Europa zich
moeten keren tegen de propaganda van communisten en van Europese reactionnairen
die overal een anti-Amerikaans eenheidsfront vormen, en die altijd als ze over
Amerika spreken, dit Amerika vereenzelvigen met ‘Wallstreet’ en de Amerikaanse
politiek kenmerken als die van ‘het Amerikaans kapitalisme’.
Welnu, Wallstreet heeft bij deze verkiezingen een nederlaag geleden, zoals het
sedert 1932 bij iedere Amerikaanse verkiezing een nederlaag leed. En de Amerikaanse
politiek van de afgelopen en van de komende periode is niet de politiek van ‘het
kapitalistische Amerika’, doch die van het ‘democratische’ en van het
‘sociaal-progressieve’ Amerika. En de progressieven in Europa, of ze zich nu
socialisten of anders noemen, moeten openlijk uitspreken dat ze zich als bondgenoten
beschouwen van de Amerikaanse progessieven en dat ze samen met die bondgenoten
een democratische en sociaal-progressieve wereld willen bouwen, ondanks alle
kapitalistische en Russisch-totalitaire reactie.
De daadwerkelijke verplichting die we hebben, is dat we hier in Europa, in het
eigen land, maar ook in de hele Europese sfeer, een eenheid tot stand moeten pogen
te brengen, die van het verdeelde, verarmde en chaotische Europa een sterk,
sociaal-progressief bondgenoot van Amerika maakt, en die dus niet alleen de
Russische bedreiging kan afwenden, maar ook tegen de krachten van vernietiging
en onbekwaamheid die zowel in het ‘kapitalisme’ als in Rusland de overhand hebben,
een wereld van opbouw en bekwaamheid kan verwezenlijken.
Dat dit alles niet alleen voor Europa en Amerika, maar ook voor de rest van de
wereld bepaalde consequenties heeft, moet zelfs voor degenen die het tot dusver niet
begrepen, duidelijk worden als ze de gebeurtenissen in China volgen.
Dat daar een noodtoestand aanwezig is en dat de Amerikanen ook daar zullen
moeten ingrijpen behoort reeds tot de gemeenplaatsen. Dit ingrijpen zal echter alleen
tot blijvende resultaten kunnen leiden als het van dezelfde constructieve aard is als
het Amerikaanse ingrijpen in West-Europa. Natuurlijk zal een ‘Marshall-plan’ voor
China rekening moeten houden met de toestanden op economisch, militair en politiek
gebied in de Chinese gebieden. Of Marshall, die vóór zijn bemoeiïngen met Europa
een mislukte zending naar China had verricht, de aangewezen man is om de Chinese
aangelegenheden te behandelen, is de vraag. Er wordt echter algemeen beweerd, dat
Marshall aan het begin van 1949 zijn functie zal neerleggen, zodat een ander
Amerikaans staatsman het geweldige werk om tegenover de Russische bedreiging
overal militaire kracht en constructieve arbeid te plaatsen, zal moeten overnemen.
Wij in Nederland zouden dit werk kunnen ondersteunen door in Indonesië een
constructieve politiek te voeren, die rekening houdt met de wereldsituatie.
Doch over China en Indonesië een volgende maal.
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Barricade
Dom
Paul Rodenko verweert zich op zijn Podium*) tegen mijn beschuldiging dat hij Menno
ter Braak op een ontoelaatbare manier heeft aangevallen. Hij zegt, dat ik hem verkeerd
gelezen heb. De onderscheiding Dichter-Burger is niet door Ter Braak in het leven
geroepen, zoals ik meende te begrijpen, maar ‘expliciet door de romantici’ en impliciet
is zij al in humanisme en christendom aanwezig.
Laat ons de passage citeren:
‘Ik zei hierboven dat de onderscheiding Burger-Dichter, waarop in laatste instantie
Ter Braaks hele problematiek berust, onhoudbaar is geworden. Men komt er niet
door deze begrippen via allerlei dialectische kunstgrepen te relativeren; gaat men
eenmaal van dit begrippenpaar uit, dan kan men ze hoogstens op min of meer handige
manier camoufleren, zoals Ter Braak, dan ook gedaan heeft, maar al laat men ze nog
zo veel verstoppertje spelen, het spel vindt steeds binnen dezelfde vicieuze cirkel
plaats. De enige oplossing is, de zaak bij de wortel aan te pakken en zich af te vragen,
hoe dit begrippenpaar eigenlijk in de wereld is gekomen, en dan blijkt al spoedig dat
de hele onderscheiding Dichter-Burger alleen maar in het leven is geroepen om zich
op een gemakkelijke manier van allerlei onaangename verantwoordelijkheden af te
maken.
Eén ding heeft Ter Braak juist gezien: ‘het primaat van de Macht’ ... enz.
Ik stel hierbij vast:
1e. De passage gaat over Ter Braak en uitsluitend over Ter Braak. Van romantici,
humanisme en christendom is geen sprake.
2e. Aangenomen, dat ‘het zich op gemakkelijke manier van verantwoordelijkheden
afmaken’ niet op Ter Braak slaat (en als Rodenko dat verzekert, heb ik geen reden
om er aan te twijfelen), dan is het toch voor niemand mogelijk dat uit zijn tekst op
te maken. Syntactisch is de zin in elk geval defect: het woord ‘zich’ hangt in de lucht
na het passief ‘is geroepen’; het ligt voor de hand het in verband te brengen de ‘men’,
die eerder in de passage optreedt en die, voor zo ver ik kan zien, identiek is aan Ter
Braak.
3. Het is zacht gesproken vreemd, om iemand, wiens gehele problematiek (alleen
volgens Rodenko, want het is baarlijke nonsens) op de onderscheiding Burger-Dichter
berust en die zoveel beschuldigingen toegeslingerd krijgt (hij camoufleert ze op een
min of meer handige manier, hij relativeert ze met dialectische kunstgrepen, hij laat
ze verstoppertje spelen, hij heeft maar één
*) Podium no. 9, Juni 1948. Dit antwoord heeft in de vorige twee nummers geen plaats gevonden.
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ding juist gezien) plotseling niet verantwoordelijk te stellen voor die onderscheiding
zelf.
4e. Wel verantwoordelijk zijn dus ‘de romantici’ (expliciet) of humanisme en
christendom (impliciet). Maar wie is nu degeen, die zich op een gemakkelijke manier
van allerlei verantwoordelijkheden heeft willen afmaken, want latere gebruikers van
deze onderscheiding dat in de schoenen te schuiven, is pyramidale onzin, zegt
Rodenko. Niet toch de romantici, want die kwamen na humanisme en christendom.
H. en C. deden het weliswaar impliciet, maar zij deden het toch? Dus H. en C. alleen?
Onmogelijk, want H. kwam na O. Het Christendom dus is schuldig. Maar omdat
latere gebruikers vrijuit gaan, moet het dus de stichter van deze godsdienst zijn
(ofschoon mij niet bekend is, dat hij de onderscheiding gemaakt heeft) die zich op
een gemakkelijke manier... Maar kom, Rodenko, soyons sérieux...
De cultuurfilosoof Rodenko heeft nog een tweede verwijt. Ik meende, dat hij met
de beide praemissen, waarvan hij beweerde, dat zij incompatibel zijn, weer die burger
en die dichter bedoelde, waar hij aldoor over zanikt. Met de ene praemisse had hij
evenwel de christelijke tegenstelling hemelse tegenover aardse zaken, met de andere
de romantische polariteit burger-dichter op het oog. Ik geef hem toe, dat ik dat
verkeerd gelezen heb. Maar als ik hem goed lees, dan vind ik de onzin nog veel
groter. Ter Braak heeft zelf zijn Carnaval-terminologie beter en exacter gecritiseerd
in zijn Politicus zonder Partij. Hij heeft de hele terminologie na de jaren 1928 en
'29, waarin hij zijn Carnaval schreef, niet meer gebruikt. Het is dus onzin om te
schrijven, zoals Rodenko doet: Het is dus de formule Dichter-Burger die, hoe hij er
ook aan prutste, Ter Braak voortdurend dwars is blijven zitten en alle oplossingen
bij voorbaat de kop indrukte. De hele beschouwing van Rodenko geeft er duidelijk
blijk van, dat hij de problematiek van Ter Braak niet kent.
Nog enige correcties op de beweringen van deze mythomaan:
1. het non-conformisme heb ik in tegenstelling met wat hij insinueert nergens
genoemd;
2. het epitheton ‘dom’ heb ik niet met kwistigheid rondgestrooid, zoals hij verzint,
maar één keer gebruikt en precies daar, waar het van toepassing is, namelijk op
Rodenko.
3. De verzameling essays, getiteld: The Yogi and the Commissar is géén roman,
al geef ik, door dit te blijven ontkennen, blijk van een ‘non-conformisme’ dat zich
in niets van het critiekloze horde- ‘non-conformisme’ onderscheidt, zoals hij met
zijn gewone helderheid opmerkt.
Juli 1948.
H.A. GOMPERTS.

De proppen van de heer Sierksma.
In het tijdschrift Podium heeft de heer F. Sierksma naar aanleiding van mijn
bespreking van Vestdijks essay De toekomst der religie een voor mij bedoeld ‘propje
afgeschoten’, zoals men het in genoemd tijdschrift zo leuk uitdrukt.
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De heer Sierksma is het met mijn bespreking niet eens, wat ieder hem gunnen zal.
Dit is echter niet de reden, waarom hij zich tot een critiek op een critiek verleiden
laat, want hij kan niet zo dom zijn dat hij zijn kostbare tijd zou verspillen aan het
bestrijden van de enormiteiten, die in boekbesprekingen hier en daar gedebiteerd
worden; hij schrijft voor het nut van het algemeen der literatuur, om het een en ander
te ‘signaleren’.
De Sierksma verwachtte twee vliegen in één klap te zullen vangen; hij zag echter
niet dat de vliegen geen vliegen waren en sloeg in de lucht. Hij verkeerde wellicht
in de mening dat niemand zou bemerken dat hij alleen maar naar een stok zocht om
een hond te slaan.... Naar mij gebleken is,
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hebben de steunpilaren van dit Podium zo weinig contact met elkaar, dat de ene niet
weet, waar de andere zich bevindt, maar op het stuk van geborneerde ongemotiveerde
wrok heerst hier een stilzwijgende solidariteit, die haar weerga niet heeft.
Door gebruik te maken van 1) slecht citeren 2) niet ter zake doende miserabele
stekeligheden over mijn toilet, waarvan hij zich bepaald een verkeerde voorstelling
vormt, richt de heer Sierksma aanvankelijk zijn aanval nog wel tegen mij, maar al
schrijvend is hij blijkbaar tot de ontdekking gekomen dat het nu de tijd was ook het
tijdschrift Libertinage nog een trap te geven. (Om voor elk zinnig mens duistere
redenen blijkt dit tijdschrift voor de heren van Podium steeds opnieuw een steen des
aanstoots te zijn.)
De heer Sierksma weet heel goed dat een bespreking - in kort bestek - van juist
dit boek van Vestdijk altijd uitloopt op wat hij noemt ‘een keurig beredeneerde
inhoudsopgave’, ten minste zolang men er de voorkeur aan geeft niet een heel betoog
aan één détail op te hangen en daarmee het boek te reduceren tot een soort
essayisten-Trommius (om eens te spreken in een taal, die zelfs weggelopen
theologanten nog wel vertrouwd is). Dat hij van oordeel is dat ik mij tot ‘nette
literatenopmerkingen’ beperk, is natuurlijk zijn zaak.
Hier was het de heer Sierksma echter niet om te doen: aan het eind van mijn stuk
komt de uitdrukking ‘menselijke waardigheid’ voor. Met opzet laat ik hier het verband,
waarin dat gebeurde, buiten beschouwing, want dat heeft de heer Sierksma even
opzettelijk genegeerd. Het was inopportuun voor hem goed te lezen, omdat hij zich
daardoor meteen van de stok om te slaan zou beroven.
De heer Sierksma ziet spoken; de heer Sierksma toont zich een vooringenomen
roddelkous door te beweren dat ‘in Libertinage... de menselijke waardigheid en vogue
is’; ook nu kan hij weten dat er in dit tijdschrift over de menselijke waardigheid
behalve door mij - in een verantwoorde overzichtelijke samenhang - niet is gerept.
Het slot van het stuk des heeren Sierksma, namelijk waar hij Gomperts de profeet
van Ter Braak noemt, is ook onthullend voor de vermommingen, waarvan zijn rancune
zich bedient. Het tekent ook de man, die bijna tien jaar, nadat Gomperts overtuigend
bewezen had een eigen verhouding tot Ter Braaks problematiek te hebben, een
essaybundel publiceert met de verdachte titel Schoonheid als eigenbelang, en dan
nóg anderen komt lastig vallen over het gebruik van Ter Braaks terminologie.
G.H. BARNEVELD
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Besprekingen
De Gaulle ante portas
Raymond Aron. Le Grand Schisme. Gallimard, Paris 1948.
Het grote schisma: daaronder verstaat Aron de verdeling van de wereld tussen Oost
en West, de tegenstelling tussen de twee wereldmachten Rusland en Amerika, die
om de wereldheerschappij strijden, maar ook de afspiegeling van deze strijd in de
binnenlandse politiek van ieder land, waardoor de vrede onmogelijk is, al is oorlog
voorlopig niet waarschijnlijk. Aan de analyse van dit politieke en ideologische schisma
zijn de eerste hoofdstukken van dit boek gewijd, terwijl de tweede helft de bizondere
aspecten van het Franse schisma behandelt. Vrij van de hysterie van sommige
anti-stalinisten, niettemin overtuigd dat de totalitaire leer van het communisme geen
andere keus laat dan aanvaarding of verwerping (en de fellow-travellers en
crypto-communisten, voor zover te goeder trouw, mogen de hiervoor aangevoerde
argumenten wel eens ter harte nemen) geeft de schrijver van de Introduction à la
Philosophie de l'Histoire in dit boek een heldere en intelligente uitenzetting van de
ontwikkeling van de Franse politiek der laatste drie jaren. De titel van het boek, dat
zich overigens eerder laat lezen als een filosofisch-politiek tractaat dan als een pamflet,
zou ook kunnen luiden: rechtvaardiging en verdediging van het gaullisme. Men vindt
in dit voortreffelijk geschreven, ook in zijn economische gedeelten zéér leesbare
werk, een gedocumenteerde uiteenzetting van de factoren, die tot de opkomst van
de Gaulle hebben geleid.
Aron schrijft van een culturele en filosofische achtergrond uit over de actuele
politiek, hij staat voortdurend critisch en objectief tegenover de problemen, die hij
analyseert, óók tegenover zijn eigen voorkeur en wanneer hij zonder enige
dubbelzinnigheid en met overtuiging partij kiest voor het gaullisme, dan verdedigt
hij dit met argumenten, die vrij zijn van alle demagogie.
De vrijwel permanente politieke crisis - te wijten aan de traditionele zwakheden
van de Franse democratie, verergerd door de binnenlandse projectie van het
wereldconflict, - de politieke en morele malaise sinds de bevrijding door de
desintegratie van de verzetsbeweging en het falen van de berechting van de
collaborateurs; ten slotte de economische crisis, die haar uitdrukking vond in de
inflatie, hebben het regiem van de Vierde Republiek ondermijnd. Economisch herstel
is onmogelijk gemaakt door de inflatie, waarvan, volgens de schrijver, de resp.
loonsverhogingen (waarvan een van de voornaamste oorzaken weer de rol van de
zwarte markt was) de causa prima waren. De inflatie is niet alleen symbolisch voor
het falen van het partiële dirigisme, maar ook voor een politiek regiem waarbij de
staat incapabel is zich te verzetten tegen de pressie van de belangengroepen.
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schaarste-economie - per se moet falen lijkt mij echter toch
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in strijd met de ervaringen elders opgedaan en theoretisch even aanvechtbaar als
Arons bewering, dat een volledig geleide economie, m.a.w. een planhuishouding,
alleen mogelijk zou zijn bij een Sowjet-staat. André Malraux, vele jaren solidair met
de politiek van Stalin, nu aanhanger van de Gaulle, verklaarde op een desbetreffende
vraag, dat het gaullisme geen geloof had in een ‘program’, maar uitsluitend in
‘doeleinden’, die hij overigens wat vaag en beperkt definieerde als: ‘herstel van een
krachtige democratie’. Raymond Aron heeft nu echter met Le Grand Schisme zulk
een gaullistisch programme de restauration ontworpen. Waar komt het op neer? In
politiek opzicht op een ‘sterke staat’, Hollands gezegd, een sterk gezag, een régime
d'autorité modéré, in staat zich te verzetten tegen politieke invloeden van de
belangen-organisaties, die het normale functionneren van de democratie ondermijnen;
in economisch opzicht op de liquidatie van het stelsel van de gedeeltelijk geleide
economie, dat in Frankrijk heeft gefaald en tot de chaos heeft geleid, en een terugkeer
naar de liberale economie, daar een volledige doorvoering van de planmatige
economie slechts denkbaar is als een ‘bijproduct van een Sowjet-invasie’; in sociaal
opzicht op de liquidatie van de vakbeweging als politiek instrument en nationale
machtsfactor en haar reductie tot een reformistische rol binnen het kader van een
particulier kapitalisme. Levensvatbaar is de democratie in Frankrijk slechts onder
voorwaarden analoog aan die van de angelsaksische landen: een
twee-partijen-systeem, dat een stabiele regering op lange termijn mogelijk maakt,
een vakbeweging, die a-politiek is of geliëerd met een der regeringspartijen en last
but not least de afwezigheid van een revolutionnaire partij! De huidige ontwikkeling,
meent Aron, zal deze noodzakelijke hervormingen vanzelf verhaasten.
Zal de Gaulle dit ‘gaullistische’ program van Aron door voeren? Het is aan vele
twijfels onderhevig, en Aron zelf somt er enige van op.
Het gaullisme, de Rassemblement du Peuple Français, is wel is waar een
toevalligheid van de Franse politiek, maar het is een reactie op de crisis van het
parlementarisme en op het gevaar van een permanente conspiratie van een
Sowjet-Russische vijfde colonne; het zou een taak hebben te vervullen ook zonder
de Gaulle. Het gaullisme is echter geen fascisme, zegt Aron, want dit laatste
beantwoordt de communistische bedreiging met een totalitair anti-communisme en
de R.P.F. heeft noch de structuur noch de organisatie waarmee totalitaire partijen in
staat zijn millioenen te organiseren en te regimenteren. Het fascisme in zijn Duitse
en Italiaanse vormen is trouwens voorgoed voorbij, omdat het delirium van een
veroveringszuchtig nationalisme, dat er een essentieel bestanddeel van was, niet meer
mogelijk is. De aan het gaullisme verweten vaagheid en confusie, omdat het een
coalitie is van verschillende belangen en ideologieën, biedt volgens de schrijver juist
vernieuwingsmogelijkheden. Het is het fascisme, dat de aaneensluiting van
verschillende groepen en filosofieën in een partij uitsluit in tegenstelling met de grote
parlementaire partijen der angelsaksische landen, waarvan het kenmerk immers is,
dat zij ruimte bieden voor verschillende tendenties en filosofieën. Dit alles is juist,
maar ik zou daartegenover toch willen opmerken, dat het programma waarmede het
nationaal-socialisme aan de macht kwam, niet minder vaag en confuus was, dat de
troepen en groepen, die de ‘beweging’ oorspronkelijk vormden, al even heterogeen
waren als die van het gaullisme; dat de basis van deze beweging, zoals die van de
Gaulle, de angst was voor het ‘rode gevaar’, die de coalitie teweegbracht van de S.A.
en de S.S. met reactionnaire militairen, conservatieve grootgrondbezitters, industriëlen,
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kleinburgers en liberale bourgeoisie; gelijk het gaullisme ontwikkelde het
nationaal-socialisme zich in de atmosfeer van het bankroet der democratie en de
malaise van een socialistische republiek, die onmachtig gebleken was
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de crisis van het kapitalisme met een constructief socialisme te boven te komen en
de restauratie van het militarisme te verhinderen. Het agressieve nationalistische
delirium mag in het beroep van de generaal op ‘Frankrijk’ ontbreken, een
anti-communistische hysterie zou dezelfde rol kunnen vervullen. En wat het
twee-partijen-systeem betreft: de bewonderenswaardige procedure van Westminster,
die nu haar Indian summer beleeft, is ten slotte het product van een lange traditie.
Kan men aanemen, dat in een tijd waarin het parlementarisme, dat naar de opvatting
van Aron over de gehele wereld onmiskenbaar in verval is, zulk een systeem ontstaan
zal als gevolg van de huidige constitutionele en parlementaire crisis, waarvan het
gevolg zal zijn de latente révolte van een groot gedeelte van de natie, zo niet openlijke
burgeroorlog? Het lijkt mij een romantisch optimisme, dat voor dat van de door hem
becritiseerde revolutionnaire ideologieën niet onderdoet. Evenmin als Malraux maakt
Aron het precies duidelijk, welk karakter de ‘democratie’ in de autoritaire staat zal
aannemen. Misschien gaat het ook bij deze krachtige democratie in de practijk om
een andere dan men, de liberale humanist Aron lezend, zou verwachten. Maar dit
moet hier verder buiten beschouwing blijven; een academische divagatie over de
democratie is trouwens hier te lande niet zonder gevaar.
Is het gaullisme bonapartisch? - Zonder twijfel: men heeft te doen - het is Aron
die spreekt - met het soort van beweging, die in de loop van de vorige eeuw van de
tijd van Napoleon af steeds is ontstaan wanneer het land genoeg had van de
parlementaire chaos en de monarchistische uitweg niet mogelijk was. De R.P.F. heeft
een leider wiens politieke loopbaan zich, gelijk die van zijn bonapartistische
voorgangers, heeft ontwikkeld van links naar rechts, maar de persoonlijkheid van de
generaal staat er borg voor, dat een regiem onder zijn leiding meer zou lijken op dat
van de presidentiële democratie dan op dat van het despotisme.
De huidige politieke ontwikkeling in Frankrijk bevestigt de juistheid van de
politieke prognose van de schrijver: het is waarschijnlijk, dat de Gaulle aan de macht
zal komen. Sinds de communisten niet meer deelnemen aan de regering en de Franse
neutraliteit in het diplomatieke schisma is opgegeven, heeft zich de
anti-communistische koers versterkt, waarvan uit de aard der zaak de R.P.F.
geprofiteerd heeft ten gunste van de Katholieke Volkspartij, de M.R.P., die met de
communisten deelnamen aan de coalitie-regering. Dat deze strijd tegen het
communisme entrainée par sa logique wel eens zou kunnen eindigen met de eliminatie
van de democratie, ontkent Aron niet. Maar zijn simpele antwoord is, dat tegenover
dit risico de zekerheid staat, dat zonder verzet tegen het communisme de democratie
in ieder geval zal worden vernietigd. Hij acht een gaullistisch bewind wenselijk,
omdat hij meent, dat de parlementaire democratie met haar onoplosbare
tegenstrijdigheden is vastgelopen. Kan men echter onder de huidige omstandigheden
verwachten, dat een uitschakeling van de parlementaire methoden zonder meer het
liberalisme zal herstellen en is het niet waarschijnlijk, dat een gedeelte der
socialistische arbeiders en zelfs van de republikeinen de communistische oppositie
zullen versterken? De staat zal wel een grotere autoriteit bezitten, maar - het is steeds
Aron zelf die spreekt - aan de andere kant heeft men te rekenen met het latente verzet
van millioenen burgers. De tegenstrijdigheid tussen het ideaal van gematigd liberale
instellingen en de methoden die onvermijdelijk zullen zijn zolang de ‘koude oorlog’
duurt is, niet zozeer economisch maar politiek onbetwistbaar (daar de bewapening,
die hiervan het gevolg is, niet ten koste behoeft te gaan van het herstel der Franse
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van de democratie en van de sociale vrede zijn slechts mogelijk door de uitsluiting
van de communisten, maar zullen de
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democratische spelregels gehandhaafd blijven, nadat de voordelen er van aan de
communisten zijn ontzegd? Men vergete niet, dat in Frankrijk de revolutionnaire
traditie en de revolutionnaire mythe - die de afschaffing van het loonstelsel inhoudt
- ouder is dan de Communistische Partij. De generale staf der communisten moge
de directieven volgen van het Kremlin, maar de communistische leiders in de
vakbeweging hebben het vertrouwen van de arbeiders en Aron vraagt zich niet ten
onrechte af, wat de reactie zal zijn van de mijnwerkers, indien men hun gedelegeerden
en op normale wijze gekozen functionarissen uitsluit op grond van het feit, dat zij
communisten zijn. Deze tegenwerpingen en vragen, die de schrijver zelf opwerpt,
konden m.i. nog klemmender worden gesteld en in dat geval zouden zij wellicht niet
uitsluitend het tactische en opportunistische karakter dragen van de politieke practijk,
maar de meer fundamentele vraag aan de orde stellen in hoeverre de oplossing van
Aron niet een volkomen breuk is en een schisma in de gehele revolutionnaire,
socialistische en democratische traditie.
De aanhang der communisten is toch gebaseerd in de eerste plaats op de
socialistische gezindheid der arbeiders; en zij geloven, op grond van welke
mystificatie dan ook, dat de Sowjet-Russische weg zal leiden tot de opheffing van
het kapitalistische stelsel. Gevangenzetting van de communistische leiders of het
illegaal verklaren van de partij, zal dit zonder meer niet veranderen. Het is voor mij
onbegrijpelijk hoe een intelligent man als Aron, die niet alleen blijk geeft van politiek
inzicht, maar ook van economische kennis van zaken, in alle ernst kan geloven, dat
het door hem noodzakelijk geachte economische herstel mogelijk zal zijn door het
stopzetten der loonsverhogingen en het tegelijkertijd overlaten van de prijsvorming
aan het ‘vrije spel van de economische krachten. Evenmin hoe hij kan geloven aan
de mogelijkheid van een einde aan ‘de sociale onrust’, indien de vernieuwing van
de door de Franse kapitalisten verwaarloosde industrie tot stand gebracht moet worden
door een lagere levensstandaard der arbeidersklassen op wie m.a.w. het economische
krachten. Evenmin hoe hij kan geloven aan de mogelijkheid moet worden afgewenteld.
In zijn beschouwing over de ontwikkeling van het kapitalisme volgt Aron in grote
lijnen de opvatting van Burnham; het marxistische schema van de klassenstrijd is op
deze ontwikkeling niet meer van toepassing; het beheer van ondernemingen staat
meer en meer los van de eigendom en het zijn niet meer de eigendomsvormen en de
klassenverhoudingen die beslissend zijn; het is voornamelijk de technische
vooruitgang die de levensstandaard en de verdeling van het inkomen bepaalt. De
oplossing van het sociale vraagstuk, de enige mogelijkheid voor een menswaardige
samenleving in de toekomst, niet gebaseerd op slavernij, verwacht de schrijver van
de ontwikkeling van de techniek, ook al is het dezelfde technische vooruitgang, die
de mensheid op het ogenblik bedreigt met een apocalyptische ondergang. Het tijdperk
is aangebroken van de eenheid der wereld, zoal niet in de traditionele zin van de
wereldrijken dan toch als een monopolie van de militaire macht. Een pax sovietica
zou inderdaad een einde maken aan het tijdperk van de grote oorlogen, maar de prijs
zou exorbitant zijn: vrede maar slavernij. Het is niet onmogelijk, dat voor latere
geslachten dit wereld-communisme een grotere welstand zou mogelijk maken, maar
het gaat niet aan zowel de vrijheid van de cultuur als de levende generaties aan deze
mogelijkheid op te offeren. Maar geldt dit overigens niet eveneens van de door niets
te bewijzen verwachting, dat de vooruitgang der techniek het sociale vraagstuk zou
oplossen, afgezien nog van de onafzienbare catastrophe, die een oorlog met zich zou
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meebrengen? Na tal van argumenten, waaraan alleen fanatici of verblinden kunnen
voorbijgaan, en zich kennelijk richtend tot de intellectuele communisants, vraagt
Aron: ‘waarom zou Sowjet-Rusland de belichaming zijn van de vooruitgang?’
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Maar hij richt zich ook, en niet zonder scherpte, tegen degenen, die ondanks hun
critiek op het communisme toch niet Arons gaullistische consequenties aanvaarden.
Aron zegt, dat zij in hun critiek op het westerse kapitalisme blijkbaar niet begrijpen,
dat de rechteloosheid der negers in Amerika niet van dezelfde orde is als een
Sowjet-systeem van despotisme en slavernij en dat de dictatuur van de dollar niet
dezelfde implicaties heeft als de dictatuur van de Gepeoe. Wanneer deze
revolutionnaire democraten en tot hen behoren schrijvers als Sartre, Merleau-Ponty,
David Rousset, Camus, Mounier, die gelijk Aron het Stalinisme afwijzen, zonder
daaruit de gaullistische consequentie van Aron en Malraux te trekken dan is dat, en
ik deel hun standpunt, omdat zij de autoritaire oplossing (en de ervaring der laatste
jaren heeft geleerd wat deze in de practijk betekent) en het aanvaarden van de oorlog,
als het onmiddellijke gevaar beschouwen. Wanneer Aron zegt, dat een autoritair
regiem van rechts niet op dezelfde wijze beoordeeld kan worden en niet dezelfde
gevaren met zich meebrengt als een van links, dan moge dat volkomen juist zijn,
maar het is op zich zelf geen antwoord op de fundamentele vragen, die de these van
het grote schisma opwerpt. Wellicht heeft Aron dit ook zelf gevoeld en heeft hij zijn
gaullistische oplossing van de crisis niet uitsluitend als een politiek van het kleinste
kwaad maar ook in beginsel willen rechtvaardigen door te schrijven: ‘Supposons que
le R.P.F., contre les intentions de son fondateur, aboutisse à une espèce de fascisme.
Pourquoi serait-il une régression historique?
Ja, waarom?
ARTHUR LEHNING
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Alberto Moravia, Agostino, Traduit de l'Italien par Jeanne Terracini, Charlot.
Door het overweldigende succes van Horizon's Februari-nummer, gewijd aan Evelyn
Waugh's The Loved One, hebben blijkbaar velen in het nummer van Maart een kort
verhaaltje over het hoofd gezien, dat na Waugh's uitbarsting van misanthropie, toch
een werkelijke verademing was: Alberto Moravia's Back tot the Sea. Waugh's
misanthropie is die van het verkeerde soort: zijn haatreservoirs zijn zeker
onuitputtelijk, maar hij zelf wordt er nooit door in gevaar gebracht. Het is de
minsanthropie van een Voltaire, door een ander misanthroop, Baudelaire, al zo
verafschuwd. En het is deze eigenschap die The Loved One, ondanks al zijn brillance,
ten slotte toch tot uitputtende lectuur maakt. Er is een duidelijk te veel, een teveel
aan haat tegen ‘de mensen’, zonder dat haat tegen ‘de mens’ voorondersteld wordt.
Het was na dit teveel dat Moravia's verhaaltje zo'n verademing werd: niet omdat
het een veel vrolijker beeld van deze wereld geeft. Moravia ziet niet minder scherp
dan Waugh de dwaasheid van ‘de mensen’, maar hij weet zichzelf te zeer één-van-de
groep om daarover in razernij te geraken. Ook Back to the Sea is eigenlijk een bijtend
verhaaltje, maar van verbittering is hier geen sprake. Moravia is iemand met een
zeldzaam scherp gevoel voor het zinnelijke genot van de natuur - van de zee, van
een bos, van een lichaam van een vrouw - voor wie de aarde een paradijs zou wezen,
als de mensen maar niet waren zoals ze zijn. Toch ook is hij te geïnteresseerd in
mensen, te weinig eenzaam, om melancholisch te worden. Hij is een luciede en vitale,
volstrekt aardse geest zonder enige belangstelling voor metaphysische vragen.
Back to the Sea is het verhaal van een fascistische partij-bons die, na de oorlog,
zijn vrouw ‘ontdekt’ en op haar verliefd wordt. Voor haar echter is Lorenzo's rol als
echtgenoot uitgespeeld: zij wordt immers niet meer in de salons van de grand monde
ontvangen nu haar eens zo invloedrijke man heeft ‘gezeten’? Het is het verhaal van
de zinloosheid van alle eerzucht: er is nog altijd te veel goeds op aarde - goeds waar
de eerzuchtige mens blind voor moet blijven - dan dat een ambitieuze levenshouding
gerechtvaardigd zou zijn. Moravia's sarcasme richt zich echter minder tegen de fascist
Lorenzo - die ergens toch nog tot het inzicht van zijn mislukking komt en die voor
zijn dwaasheid trouwens met zijn leven betalen zal - als wel tegen zijn vrouw, die
die typisch ‘vrouwelijke’ eigenschap vertoont van liefde te verwarren met verwend
en gefêteerd worden. De vrouw in dit verhaal is een door en door gecorrumpeerd
wezen, zonder enige authenticiteit, volkomen wezen- en karakterloos. Een dergelijke
ruggegraatloosheid geeft echter een grote mate van onkwetsbaarheid en zij behaalt
dan ook een volledige overwinning op Lorenzo, die ten minste het gevoel heeft van
te hebben gefaald - zij zet haar parasietenbestaan voort, door niets verontrust. Fascisme
of democratie, het zegt haar allemaal niets, en zij aanvaardt nu het ene, zoals zij tot
voor kort het andere aanvaardde - zonder zich enige moeite te geven om te begrijpen.
Waarover zou je je druk maken zolang je geféteerd wordt, zolang je dansen,
autorijden, op het strand liggen en je lichamelijke charmes tonen kan? Het is het
soort vrouw waartegenover - als zij al niet volledig wordt geaccepteerd - wij toch,
ondanks alles, een zeer ambivalente houding aannemen. (Opmerkelijk is het dat dit
soort onlangs door Time, in de necrologie van de filmster Carole Landis, werd
vermoord op een manier die direct aan The Loved One deed denken).
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Het klinkt onvriendelijk en men kan inderdaad met het stellen van dergelijke
exegesen niet voorzichtig genoeg zijn - maar ik kan mij niet onttrekken aan de indruk
dat Moravia, misschien onbewust, in het portret van deze
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vrouw zijn critiek op de politieke ontwikkeling van het moderne Italië heeft willen
geven. Er is vooral één dialoog, die daar m.i. onmiskenbaar op doelt: die waarin
Lorenzo zijn vrouw een examentje afneemt van de politieke gebeurtenissen van de
laatste jaren en waaruit haar hele apathie, haar volkomen gemis aan enig politiek
verantwoordelijkheidsbesef blijkt. En volbetekenis is in dit verband zeker ook, dat
Lorenzo's vrouw niet in staat is om enige hartstocht tot in zijn consequenties te volgen,
tenslotte altijd weer medeplichtig wordt met haar overweldiger.
Toch laat Back to the Sea geen bittere smaak na. Lorenzo sterft, maar juist voor
zijn dood heeft hij geweten dat zelfs in deze dagen het leven geen ‘zooi’ hoeft te zijn
- zoals tegenwoordig blijkbaar velen willen geloven. Hij heeft leren berusten in zijn
lot en hij heeft gezien en ervaren dat, hoe extreem onze situatie ook, de natuur de
natuur en de Middellandse zee de Middellandse zee blijft.
This sea will never die, neither will it ever grow old
nor cease to be blue, nor in the dawn
cease to lift up its hills

zong reeds D.H. Lawrence. Moravia nu behoort tot de zeldzame schrijvers die zich
ook vandaag nog over zo'n realiteit kunnen verheugen.
De ongelukkigste eigenschap van een slecht criticus is, dat hij ons van een
meesterwerk afhoudt, als hij het al eens een keer bij het rechte eind heeft. Ik had
reeds eerder veel goeds van Moravia gelezen in een artikeltje van Maurice Nadeau
in Combat, maar de ervaring had me geleerd sceptisch te moeten staan tegenover
alles wat in de literaire rubriek van dit overigens zo voortreffelijke dagblad wordt
aangeprezen. Het was dan ook eerst via Back to the Sea, dat ik er toe kwam de lange
novelle Agostino te lezen, een van de verrukkelijkste verhalen die ik ken, iets om in
je boekenkast een plaats te geven in de buurt van Valéry Larbaud en Christopher
Isherwood's Good-bye to Berlin.
To write a book is for all the world like humming a song, be but in tune with
yourself, Madame, schreef Laurence Sterne eens aan zijn geliefde Eliza. Ik ken geen
raadgeving aan een schrijver die het centrale probleem van het schrijven zo kort en
zo gelukkig formuleert; het is het literaire verlengstuk van Montaigne's sçavoyr jouyr
loiallement de son estre. Agostino nu behoort tot die zeldzame werken, waarin
nauwelijks een woord ‘er naast’ klinkt, en die van begin tot einde de indruk maken
dat de schrijver zijn eigen liedje neuriet, en niet zo nu en dan eens het liedje van een
ander. Hier geen enkele knieval ook voor de ‘problematiek van onze tijd’. Een vlucht?
Het is niet gezegd. Maar het is onzinnig een situatie als die waarin wij nu verkeren,
al te strak en voortdurend in de ogen te willen kijken, om de eenvoudige reden dat
dat onze krachten te boven gaat. Bij velen die dat wel proberen vol te houden, krijgt
men dan ook de indruk dat zij er op den duur door geparalyseerd worden en hun
bewegelijkheid verliezen (Malraux, Sartre).
In Agostino, het verhaal van een kind dat tot adolescent wordt, bevestigt Moravia
zich inderdaad als een rasschrijver. Ik weet niet wat het meest in hem te bewonderen:
de eenvoud van zijn middelen of de helderheid van zijn stijl; de zekerheid van zijn
intuïtie of de soepelheid van zijn psychologie! Wie herkent zijn eigen vroege jeugd
niet voortdurend in dit boekje: in Agostino's heldje spelen, en de desillusies die
daarop altijd volgen; in zijn kuise verering van ‘de vrouw’; in zijn vernederingen in
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de omgang met een ruwer en forser slag jongens; en in de manier waarop zijn ogen
open gaan voor het sexuele leven? De introductie van de troep volksjongens op
zichzelf is al een vondst: het geeft een juist contrast van hardheid en levendigheid
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aan wat anders misschien een al te teer en lief verhaal zou zijn geweest. En hoe
volkomen leeft deze troep: men hoort hun geschetter en geruzie, en met een
bewonderenswaardige elasticiteit volgt Moravia deze kleine horde in al haar grillige
stemmingen, die plotseling kunnen omslaan, zoals een troep mussen opeens,
schijnbaar zonder enige reden, kan opvliegen. Eén voorbeeld slechts, want ik zou
kunnen blijven citeren uit deze bladzijden. De oudste en de opschepperigste van de
troep, Tortima, vraagt Agostino wat zijn moeder zou doen als hij, Tortima, zich eens
naakt bij haar aan zou dienen:
‘... Elle viendrait avec moi?’
‘Non’, dit Agostino.
‘Et moi, je dis au contraire qu'elle viendrait tout de suite’, dit Tortima. ‘Elle
jetterait un coup d'oeil.... seulement pour m'évaluer.... er puis elle me dirait: - Allez,
Tortima, viens.’
Une telle insolence les fit tous rire. Et au cri de: ‘Allez, Tortima, viens’, ils
s'élancèrent l'un après l'autre dans la rivière....
Hoe doorleefd is dit tafereel! Ze lijken heel simpel, de twee laatste zinnen, maar
ze zijn inderdaad hèt antwoord dat een groep jongens in die omstandigheden - spelend
bij een rivier - op dergelijke, in hun ogen groteske fantasieën geeft.
Een andere benijdenswaardige gave van Moravia, is het op de lezer overdragen
van de zinnelijke genietingen van de natuur en van sport - een gave die hij in even
sterke mate bezit als Hemingway. Zo in het begin van Agostino de korte
beschrijvingen van het zwemmen in zee: ik geloof niet dat het iemand, die ooit in
zee geweest is, mogelijk is zulke regels te lezen zonder onmiddellijk het genot van
zon, water en blauwe luchten mee te ondergaan. En de nostalgie die daar onmiddellijk
op volgt.
Om dergelijke sensuele ervaringen te suggereren, volstaat Moravia met een
minimum aan middelen:
His wife opened the door (van een auto. H.v.G.L.) and put out her legs, hindered
bij the narrowness of her skirt, staat er in Back to the Sea. Ik weet niet hoe deze zin
in het Italiaans luidt, maar in de Engelse vertaling lijkt hij mij reeds volmaakt. Hoe
ziet men de beweging voor zich, alleen door de toevoeging hindered by....
Agostino is zeker eerder een uiterst zuiver en sympathiek boekje dan een geniaal,
wanneer men dit laatste woord tenminste opvat in de enigszins pathologische betekenis
die het bij velen gekregen heeft. Men kan nu eenmaal nauwelijke volstrekt zuiver in
tune zijn met zichzelf en tegelijk op die wijze geniaal. Tot op zekere hoogte ontkomt
geen enkele schrijver aan Sterne's probleem, maar terwijl de een blijft bij het
vervolmaken van zijn ‘tune’, tracht de ander (bv. Dostojewski) er tenslotte toch weer
aan te ontkomen. Dat ik Moravia tot de eerste soort reken, is dan ook geenszins een
terugkrabbelen in mijn waardering voor hem, alleen een nadere omschrijving ervan.
H. VAN GALEN LAST
Alberto Moravia (pseudoniem voor Alberto Pincherle) werd in 1907 in Rome geboren.
Op 19-jarige leeftijd schreef hij zijn eerste roman, ‘Gli indifferenti’, waarvan voor
de tweede wereldoorlog een Nederlandse vertaling verscheen, ‘De Onverschilligen’.
Verder publiceerde hij o.m. de volgende romans en verhalenbundels: ‘La belle vita’,
‘Le ambizione skagliate’, ‘L'imbroglio’, ‘La mascherata’, ‘L'amante infelice’, ‘Due
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cortigiane’, ‘I sogni del pigro’, ‘L'epidemia’, ‘La romana’, ‘La disobbedienza’,
alsmede een essay over communisme en christendom, ‘La speranza’.
Van ‘Agostino’ en ‘La Romana’ zullen het volgend jaar bij de uitgeverij ‘De
Driehoek’ Nederlandse vertalingen verschijnen.
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Nico Rost, Goethe in Dachau (Literatuur en werkelijkheid), L.J. Veen's
Uitgevermij., 1948.
Rost heeft van zijn verblijf in Dachau (van Juni 1944 af tot aan de bevrijding), en de
aanwezigheid van een uitgebreide bibliotheek aldaar, gebruik gemaakt om de
werkelijkheid te ontvluchten in de - overwegend Duitse - literatuur. Wie zich daarvoor
interesseert, of voor de wijze waarop Rost marxistische bronnen aanboort in de
Romantiek en in het troebele Duitse mysticisme, of voor de beschouwingen die
Goethe bijna tot een partijman avant la lettre hadden gemaakt, zij dit boek aanbevolen.
Mij is dit alles wat te veel literatuur en veel te weinig werkelijkheid. De dood, de
geest, en de schoonheid van het leven, zij komen er met hoofdletters in voor, en de
puntjes zijn niet van de lucht. Hoe ver moet niet van de werkelijkheid geleefd hebben
wie bij de bevrijding kan schrijven: - ‘bemerkte dat ik op een wagen met... lijken
stond’. In Dachau, waar in die tijd de lijken letterlijk tot het meubilair waren gaan
behoren!
Men heeft deze notities wel voorgesteld als een typisch voorbeeld van de triomf
van de Geest over het Beest. Mij komt dit voor een droevig misverstand te zijn: een
triomph die berusten zou op een zo vergaande distanciëring lijkt verdacht veel op
een elastische terugtocht. Dit talent, zich strategisch los te kunnen maken van de
werkelijkheid, is waarschijnlijk bij Rost en andere intellectuelen de basis van de
mogelijkheid lid te kunnen zijn van extreme politieke partijen, ondanks een behoorlijk
minimum aan hart en verstand.
Naast Loden Vogel's Dagboek uit een kamp (de Vrije bladen 1946) een onliterair
‘document humain’ waarin het beest met meer geest bestreden wordt, doet het boek
van Rost onoprecht aan, als een geforceerde vervalsing van de werkelijkheid. Even
geforceerd lijkt het totaal voorbijgaan aan de problematiek van de ‘Prominenz’ in
de kampen, waartoe hij toch ook vrijwel behoord heeft.
‘Egon Erwin Kisch in Dachau’ was mij uit deze pen liever geweest dan Goethe.
F. DEKKING
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Harold J. Laski - The American Democracy: A commentary and an
interpretation. New York, The Viking Press, 1948).
Na een lange carrière, waarin Laski vele en verscheidene maatschappelijke en politieke
problemen heeft behandeld, komt hij met dit boek terug op een onderwerp, dat iets
als een eerste liefde van hem is geweest: het Amerikanisme. Het is een eerste liefde,
die hij ten slotte afwijst, maar waaraan hij in dit grote boek van bijna 800 bladzijden
recht tracht te doen.
Laski's kennismaking met Amerika dateert al van vóór de eerste wereldoorlog.
Hij doceerde aan een aantal Canadese en Amerikaanse universiteiten geschiedenis
en bracht op die wijze een jaar of acht op verschillende plaatsen in de Verenigde
Staten door. Wij kennen hem, uit zijn boeken èn, naar buiten optredend, in het
bijzonder uit de periode 1945-1946, toen hij voorzitter van de Labour Party was, als
het ‘enfant terrible’ van het Engelse socialisme. Hij is één van de weinigen, die in
dat milieu hartstochtelijk tracht marxistisch te zijn, en hoewel zijn houding tegenover
de Sovjet-Unie critiek aan bewondering paart, worstelt hij tot op de huidige dag met
het probleem, dat de oorspronkelijke Marxistische of Leninistische grondstelling in
dat land op zo merkwaardige wijze is geperverteerd.
Dat radicalisme, die neiging-om-vooral-maar-links-te-zijn, kenmerkte Laski al in
zijn jeugd. Het was de reden, waarom hij het Amerikaanse universitaire leven moest
verlaten als ‘die roje’. Hij vond nadien een uitnemende plaats om te werken en te
leven aan de London School of Economics and Political Science, waar hij de
wetenschap der politiek doceert, en in de Labour Party, waar hij, overigens vaak uit
de band springend, geestelijk het leven er in houdt.
The American Democracy is, laten we beginnen met dat voorop te stellen, een rijk
en een knap boek. Laski onderzoekt in de verschillende hoofdstukken de Amerikaanse
politiek, de vakbeweging, het godsdienstig leven, het onderwijs, de cultuur, de
minderheid, radio, pers en film, en geeft verder in twee inleidende - en een
slothoofdstuk zijn algemene kijk op de Amerikaanse beschaving. Die kijk is ten slotte
afwijzend, maar nooit bot-afwijzend. Laski's betoog schiet soms uit in polemische
vlagen, maar het wordt nooit alleen-maar-polemiek, het blijkt een wetenschappelijk
verantwoord wikken en wegen, waarbij vooral aangenaam aandoet zijn bereidheid
‘to see the other fellow's point of view’.
Het boek is wat men huiselijk noemt een ‘knuppel’, maar de volledige lezing er
van is zeer de moeite waard door de uitzichten, welke Laski telkens opent en door
zijn puntige wijze van formuleren. Wie sprak zo beeldend als hij over ‘de liberale
poging om de tijger te temmen door hem een schriftelijke cursus in zelfopoffering
te laten volgen’? Als hij op blz. 333 een algemene vorming verdedigt tegenover het
in Amerika geliefde stelsel van rechtstreeks beroepsopleiding, zijn zijn argumenten
niet nieuw - maar de wijze van presenteren is glashelder en meesterlijk.
Voortdurend is Laski scherp waarnemend, critisch, met een zekere neiging tot ‘the
most sinister interpretation’. Laski kent Amerika en de literatuur er over op zijn
duimpje en weet er de tekenende, treffende bijzonderheden uit te halen - zoals het
dwaze detail, dat in alle Hollywoodse films, die scènes hadden, welke in een ‘library’
speelden, niemand van de acteurs bevonden werd een boek te lezen! (685).
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Het nadeel van zijn behandelingswijze is, dat zijn critiek wel omtrekken schetst
en problemen aangeeft, maar ze niet oplost. Voortreffelijk is bijv. de wijze, waarop
hij (698 e.v.) critiek uitoefent op de Amerikaanse radio; maar
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wat we niet vinden - en in een boek van deze, overwegend beschrijvende opzet
misschien ook niet kunnen vinden - is een aanduiding van wat Laski zich voorstelt
als een bevredigend stelsel van radio-uitzendingen, hoe hij het vraagstuk van de
radio-censuur ziet, enz.
Wat prettig aandoet is zijn poging om altijd fair te zijn. Het is duidelijk, dat Laski
iets heeft tegen de Kerken, in het bijzonder de rooms-katholieke kerk - maar hij tracht
ernstig om eerlijk te blijven. Wel overdrijft hij hier en daar; ik geloof bijv. dat hij
leeuwen op de weg ziet, als hij beweert dat het weekblad Time eenzijdig aandacht
aan de r.k. Kerk schenkt. Maar zijn terloopse opmerking, dat er zekere
rooms-katholieke invloeden in en op het State Department werken, is, als ik goed
ben ingelicht, eerder te zwak dan te sterk gesteld (306). Laski is objectief genoeg
om, ondanks zijn critiek op de business-cultuur van de Amerikanen, te zeggen: ‘Ik
geloof niet, dat iemand het recht heeft om te spreken over het materialisme van de
Amerikanen, tenzij hij uit Europese ervaring een voorbeeld kan noemen van even
grote, voortdurende edelmoedigheid’ (725: over de hulp van het Amerikaanse Rode
Kruis aan China).
Maar ‘the most sinister interpretation’ zit hem altijd een beetje dwars. Als de film
‘Citizen Kane’ de figuur van de machtige krantenmagnaat Hearst aanvalt, klaagt
Laski dat de film niet onderzoekt in hoeverre Hearst kenmerkend is voor vele kleinere
figuren uit het krantenbedrijf: is dat niet enigszins spijkers op laag water zoeken?
(689). Te recht zegt Laski, dat de ‘New Deal’ bij vele Amerikanen verdacht wordt
door het feit, dat er zoveel professoren hun theorieën in zouden uitleven; maar hij
zwijgt over de vraag of dit wantrouwen t.o.v. al deze hoogleraren ongerechtsvaardigd
is! (324).
Laski's eindoordeel over de Verenigde Staten is, met alle waardering, bewondering
zelfs, een afwijzing. ‘The business of the United States is business’, heeft Calvin
Coolidge eens in een pregnante samenvatting gezegd; welnu, tegen die
alles-doorsijpelende business-geest kant Laski zich ten scherpste. Niet zonder enig
recht, zal vrijwel elke Europeaan zeggen. Laski vergelijkt zelf ergens De Tocqueville
met Bryce; het omslag van The American Democracy plaatst dit laatste boek, een
uitgave van 1948, naast Tocqueville's standaardwerk van 1838 en Bryce's boek van
1888. Laski zelf prijst Bryce boven Tocqueville, omdat hij niet, sprekend over
Amerika, het oog doorlopend op Europa gericht zou houden.
Wat doet Laski in dit opzicht? Hij tracht, zoals gezegd, Amerika objectief te
begrijpen, maar overdrijft wel eens in zijn critiek. Was de periode van de zoëven
genoemde Calvin Coolidge nu werkelijk een ‘squalid epoch’? (655). Dat gold
misschien voor de tijd van Harding, maar lijkt mij toch te betwijfelen voor die van
Coolidge. We behoeven Laski's gepassionneerde uiteenzetting over de beperkingen
van de geestelijke vrijheid aan de Amerikaanse universiteiten maar te lezen, om te
begrijpen hoezeer hij, door eigen ervaring wijzer geworden, in deze dingen meeleeft.
Juist is zijn critiek, dat de geldende opvattingen over ‘de Amerikaanse geest’ altijd
30 à 40 jaar achter lopen bij de maatschappelijke ontwikkeling, die de ‘free enterprise’
al lang tot een netwerk van beperkingen in plaats van de gewaande vrijheid heeft
gemaakt (70). Maar zijn opvattingen blijken misschien nog het duidelijkst, waar hij
Franklin Roosevelt bespreekt. Zijn critiek op de Verenigde Staten loopt als het ware
over (754) in een critiek op Roosevelt, aan wie hij verwijt, dat deze wel van goeden
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wille was en een bepaalde progressieve politiek wilde volgen, maar te weinig oog
had voor de noodzakelijke structuurhervormingen in de maatschappij.
Ik zou geneigd zijn Laski een heel eind te volgen in deze critiek. Maar men mag
niet vergeten, dàt Roosevelt nu eenmaal de man was die hij was,
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niet alleen door persoonlijke zwakheden, maar juist als een vrij zuivere representant
van althans een veel voorkomende soort Amerikaan.
Ziet Laski in het geheel geen licht voor de Amerikaanse beschaving? Zeker, hij
waardeert wel degelijk interessante voorbeelden van ‘social engineering’ op
democratische basis als de Tennessee Valley Authority (163); hij is er overigens met
recht voorzichtig mee, om aan dit en dergelijke verschijnselen naar verhouding een
tè grote invloed toe te kennen in het geheel van de Amerikaanse samenleving. En...
hij blijft Marxist. De stelling, dat ten slotte Lenin de man was, die de massa's op het
toneel van de geschiedenis bracht, komt maar even om de hoek kijken (759), maar
leeft voortdurend in Laski's achterhoofd. Zijn boek is knap en als ik er in deze
bespreking voortdurend naar heb gestreefd om het gezegde met aanhalingen te staven,
geschiedde dat juist om die lichtvaardige eenzijdigheid van beoordeling te vermijden,
waartoe Laski door zijn prikkelende stijl en betoogtrant spoedig aanleiding geeft.
Bij Laski's oordeel over Amerika, dat inderdaad geen heilstaat is, speelt voortdurend
zijn voorkeur mee voor Rusland dat wel is waar ook geen heilstaat is, maar dat hij
er toch graag voor zou houden... al weet hij beter.
Als ik Laski kort zou moeten karakteriseren (wat bij iemand van zijn talenten niet
eenvoudig is), zou ik zeggen: hij is geestelijk een achttiende-eeuwer. Niet in zijn
wetenschappelijke methoden, maar in zijn voorkeuren. Hij heeft iets tegen de kerk
- op die eigenaardige wijze, die de ‘verlichten’ der (321), dat zij meer godsdienstigheid
dan godsdienst voortbrengen, is dat op achttiende eeuw kenmerkte. (Als hij aan de
Amerikaanse Kerken verwijt zich zelf trouwens niet onjuist - hoewel nauwelijks een
poging tot uitputtende critiek op het wezen der kerk). In het verlengde van zijn
anti-godsdienstigheid ligt zijn, eveneens achttiende-eeuwse, rationalisme.
J. BARENTS
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Leopold Schwarzschild, the red Prussian. The life and legend of Karl Marx,
Scribner, New York, 1947.
Marx een rode Pruis? Karl Marx is geboren in de stad der Porta Nigra en zeer pruisisch
was men in deze streken nooit. Ook Marx is dit nooit geweest; hij was afschuwelijk
autoritair, maar is zulk een eigenschap voldoende om iemand tot een Pruis te maken?
De representatieve vertegenwoordigers van het totalitarisme, Stalin, Peron, Hitler,
Franco e.t.q. - Pruisen? Het is voor Spengler om zich in zijn graf om te draaien. Voor
een boek dat nota bene in het bijzonder de ‘legende’ van Marx wil ontmaskeren een
dwaze titel. Wat bewoog de schrijver tot deze rancuneuze, denigrerende en overbodige
biographie?
Aan de vruchten (i.c. Sowjet-Rusland en ‘alle andere totalitaire staten’) kent men
de boom en de vruchten zijn, volgens Schwarzschild, sinds het verschijnen van
vroegere biographieën, rijp geworden. Het is waar: geschiedenis moet steeds worden
herschreven, maar bij het lezen van deze biographie heb ik niet kunnen ontdekken
wat de rijpe vruchten hebben bijgedragen tot meerdere of betere kennis van het leven
van de schrijver van Het Kapitaal. Het tweede argument is meer steekhoudend: het
verschijnen van de volledige en ongecensureerde briefwisseling van Marx en Engels,
waaruit de schrijver rijkelijk heeft geput. Het kan niet worden ontkend: de menselijke
kanten van de grote theoreticus, die door deze correspondentie scherp worden belicht,
zijn weinig verheffend. Het gunstige licht, waarin de grote politieke tegenstanders
van Marx in deze biographie verschijnen, is zonder twijfel objectief gerechtvaardigd.
Intrige, smaad en laster waren Marx niet vreemd. Maar is dit the whole story?
De feiten, die Schwarzschild opsomt, zijn steeds correct; de citaten zijn te
verifiëren, alle facetten zijn juist, maar het totale beeld is toch onmiskenbaar
verwrongen. Een vie manquée, een mislukte burgerlijke carrière, eerzucht en afgunst,
een giftig minderwaardigheidscomplex, revolutionnaire activiteit zonder succes,
geschriften die alleen in obscure drukkerijen konden worden gedrukt, theorieën, die
niet zijn uitgekomen - ziehier enige aspecten van de niet-legendaire Marx. Wie Marx
uitsluitend door de ogen van deze biograaf ziet zal moeilijk begrijpen waarom deze
desondanks de tijd, waarin wij leven de ‘Marxean era’ zou willen noemen. De
volgende passage diene ter illustratie van de methode van de geschiedschrijving van
Schwarzschild. Het gaat over het beroemde pamflet van Marx over de coup d'état
van Louis-Napoleon. It was an event that prompted Marx to make a second attempt
‘to explain an episode of contemporary history bij means of the economic situation’.
He wrote a pamphiet on the Eigteenth Brumaire of Louis Bonaparte. It, too, suffered
the ignominious fate of being published only by a small German press in New York.
Ondanks dit ignominious fate is deze geniale historische analyse van de staatsgreep
nog hoogst lezenswaard; ook de stijl van Marx is fascinerender dan die van zijn
laatste biograaf, wiens taal de afgehakte houterigheid heeft van een bepaald soort
journalistiek, die door zijn pretentie van zakelijkheid nog altijd in trek is.
Wie geïnteresseerd is in de intellectuele biografie van Marx, leze liever een werk
van Sidney Hook inplaats van dit gebabbel van Schwarzschild. De meest betrouwbare
gids voor het leven van Marx is de uitvoerige biografie van B. Nicolalevski en O.
Maenchen-Helfen, die in 1936 (in een Franse en Engelse editie) verscheen. De vier
delen van de Briefwechsel, die Schwarzschild uit het stof der bibliotheken heeft
opgediept - it was a privilege to bring them to life (!) - zijn uit de aard der zaak ook
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door deze auteurs, die tot de beste kenners van Marx en zijn tijd behoren, verwerkt,
maar met wat meer competentie.
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Ook wie geen specialist is in de sociale geschiedenis der negentiende eeuw begrijpt
wellicht, dat het werk van Marx niet uitsluitend verklaard kan worden als een
ambitieuze uitwas van een rancuneuze Pruis.
A. LEHNING

Theodor Plievier, Stalingrad. Globus Verlag, Weenen 1946.
Velen zullen tot het lezen van dit boek aangespoord worden door de hoop, dat men
nu eindelijk eens te horen zal krijgen, wat de gewone Duitse frontsoldaat dacht. Een
waarschuwing is dus wel op zijn plaats. Iedereen kan die ook vinden als hij even
uitkijkt. Op de omslag staat vermeld, dat Plievier de auteur is van de romans Des
Kaisers Kulis en Der Kaiser ging, die Generäle blieben. Dit zijn titels, die
herinneringen opwekken. Dit zijn van die romans, die men nooit gelezen heeft, maar
waarvan men wel eens het gevoel heeft gehad ze te moeten lezen.
Stalingrad is dus een roman. Het zou ook te mooi zijn geweest, als het er geen
was. Stelt U voor; een ooggetuigeverslag geschreven door een frontsoldaat, juist van
dit slagveld, en dan zo dik! Het is ook een roman, die direct te plaatsen is. De schrijver
komt voort uit de school van de vaak sympathieke, maar meestal vrij turfachtige (dit
slaat niet zozeer op de omvang der boeken) ‘proletarische’ Duitse literatuur van na
de vorige oorlog.
Maar is er iets nieuws aan deze roman? Op het eerste gezicht wel, en iets positiefs.
Er is in dit boek practisch geen gebruik gemaakt van de populaire tegenstelling
soldaat-officier. Beiden worden beschreven met evenveel begrip, en men krijgt ook
de indruk, sympathie. Ook de verschillende variaties van de Duitse
zelfmoordmentaliteit worden volkomen aannemelijk gemaakt (in hoeverre Duits?).
Ook is deze roman een typisch product van na deze oorlog; knap maar mat. In de
vroegere proletarische romans was meer leven. Of hiervan een kersverse Marxistische
overtuiging of de nawerking van de expressionistische ‘geweldenarij’ de directe
aanleiding was, wil ik in het midden laten.
De Duitse ‘oorlogsslachtoffers’ aan het Russische front zijn een weinig persoonlijke
massa. Het kon niet anders. Van verzet tegen het regime merken wij niets dan een
gescheld van ‘Fettwanst’ etc. bij een radiorede van Göring. Wij twijfelen er niet aan
dat het zo was en het is even moeilijk het algemeen menselijke ‘te laat’ veroordelen
als te verdedigen, hoe intensief dit laatste tegenwoordig ook gebeurt.
De vraag is wat de schrijver hiervan maakt. Een woordenrijk relaas, met het
typische Duitse meesterschap om alles zinloos te laten lijken, wat ook sommige
nationaal-socialistische producten nog aannemelijk maakte. Maar het is poignant.
Niet dat ik pasklare conclusies zou wensen - al mocht de persoon zowel als het
gedachtenleven van 's schrijvers (wel zeer onproletarische) spreekbuis kolonel
Vilshofen wel wat duidelijker zijn - maar het beschrijven en dus veroordelen van
gruwelen is niet genoeg.
Het is nutteloos, de mens kan niet zonder slachtoffers en likkebaardt gaarne bij
het - zij het slechts voor het geestesoog - zien van andermans slachtoffers. Een
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schrijver die werkelijk over de oorlog wil schrijven zal zelfs tegenover het slachtoffer
enige ironie moeten hebben.
Maar het voornaamste bezwaar tegen dit werkelijk knappe boek is toch wel het
volgende. Plievier komt uit een literair milieu waar de ‘massa mens’ nog voor iets
vrij begerenswaardigs stond. Met Stalingrad staan wij m.i. voor een poging om de
ene massa-mens met een andere massa-mens te injecteren. Wij achten dit een trieste
en nutteloze operatie.
L.Th. LEHMANN
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A. Marja, Zeepbellen in de orkaan, De Bezige Bij, 1948.
Dit boekje begint met een sonnet uit een onvoltooide sonettencyclus, zodat
literatuurhistorici onmiddellijk kunnen beginnen met treuren en niet hoeven te wachten
tot Marja onherroepelijk dood is. Het opmerkelijkste van dit sonnet is wel de laatste
regel:
‘Toen ik haar streelde met die jongenshand’
die de indruk wekt of Marja een collectie afgehakte handen aan de muur heeft
hangen.
Sinds beweerd is, en terecht, dat er te weinig dagboeken geschreven zijn in
Nederland, hebben sommigen de plicht gevoeld om in dit tekort te voorzien, of de
markt willig bevonden. Hun producten missen dan natuurlijk de eerste vereiste voor
een leesbaar dagboek, nl. de argeloosheid. Integendeel, het eigen leven en (vooral
niet te veel) de actualiteit worden doorploegd naar détails, die significatief, typerend
en niet te ruïneus voor de eigen ijdelheid zijn. Het is niet altijd fraai, en ook nu niet.
Men krijgt de herleiding van enige versregels van Marja uit enige fasen van het leven
van dezelfde persoon, wat erg triest is voor de laatstgenoemde ingrediënten, enige
conversatie-overwinningen en een daad. De daad is inderdaad niet onvermakelijk en
met gemak het hoogtepunt van het boekje.
Het is jammer, dat een dergelijk boekje geschreven is, waar af en toe blijkt dat
Marja zeker niet zonder intelligentie is en tegenover feiten, waarover veel geschreven
is met onverkwikkelijke éénzijdigheid, staat met die scepsis die sinds de bevrijding
in vele opzichten gerechtvaardigd bleek.
Toch is de roman van zijn cerebrale avonturen niet boeiend. De personen die er
in voorkomen, hebben geen van allen iets pakkends en in plaats van een behoorlijke
belangstelling voor zichzelf (en anderen), is er veeleer de wens zichzelf (en anderen)
te conformeren aan de ‘intelligente’ schrijftrant, die evenzeer een maniertje is
geworden als de tot voor kort courante manier van sonnetten schrijven. Desniettemin
had de uitgever het boek niet moeten beledigen met de plaatjes, die er nu bij staan.
L.Th. LEHMANN

A. Marja. Van mens tot mens, De Arbeiderspers, 1948.
Er moet wel een zekere ‘lef’ voor nodig zijn om deze derderangsjournalistiek op
poëziegebied in zo'n grote bundel uit te geven. Er is hier geen beeldend vermogen,
geen poignante sfeer, zelfs geen technisch vernuft. Het blijft een onbewogen en
troebele vijver, waar af en toe een enormiteit of een platheidje in gegooid wordt met
de hoop enige beweging te veroorzaken. Maar ze zinken snel en de vijver ziet er uit
alsof er niets gebeurd is.
L.Th. LEHMANN
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Jac. van Hattum: Mannen en katten, uitg. G.A. van Oorschot, Amsterdam,
1947.
Buiten hun psychologisch waarheidsgehalte is er niets realistisch aan deze
vertellingen. Ze hebben het onwezenlijke, fantastische en suggestieve van een droom
en men zou ze kunnen vergelijken met angst- en wensdromen, op spottende toon
verteld, omdat de dromer zich schaamt over de ondervonden emotie.
‘Pijn - dat is altijd mijn obsessie geweest.’ Met deze woorden geeft Van Hattum
in ‘George Tirenne’ als het ware het hoofdthema van het boekje aan. Er zou een hele
philisophie over de pijn uit deze korte verhalen af te
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leiden zijn. Angst voor pijn en verlangen naar pijn liggen op de bodem van alles wat
het leven uitmaakt: liefde en haat, scheppingsdrang en doodsdrift. Angst en verlangen
om te kwellen en gekweld te worden zijn het bij Van Hattum telkens terugkerende
motief. In zijn verzenbundel ‘Een Zomer’ ontmoet men het sadisme in talloze
variaties: in de blinde vernietigingsdrang van het eenzame kind, in de afkeer tussen
de seksen, in de angstfantasie van de onderwijzer. In de verhalen van ‘Mannen en
Katten’ wordt de rol van het sadisme bij de nuttigste sociale verschijnselen
aangetoond: het sadisme in de kunst, zowel bij de kunstenaar als bij het
kunstgenietende publiek (‘Moederleed’), het sadisme in de opvoeding, bij de
onderwijzer die zoveel ‘hoge militairen en uitstekende predikanten’ kweekt
(‘Opvoedkunde’), het sadisme in de rechtspleging, belichaamd in de figuur van de
hoofdgetuige, wiens beschuldiging de strafmaat bepaalt (‘George Tirenne’).
We hebben hier niet met pathologische gevallen, maar met algemeenmenselijke
tendenzen te doen. Van Hattum onderstreept dit door bij voorkeur in de eerste persoon
te schrijven, daarmee te kennen gevend: zo is de mens, zo ben ik. Zal de lezer het
enige juiste antwoord geven: ‘Ja, èn ik’, of zal hij zich afwenden met het bekende
Farizeeërwoord? Het laatste is waarschijnlijk en Van Hattum wapent zich er niet
tegen met een: ‘Publiek, ik veracht u’. Hij neemt ook deze reactie als
algemeen-menselijk in ‘George Tirenne’ voor zijn rekening. Hij beveiligt zich alleen
achter het masker van een luchtig cynisme om de lezer onzeker te maken waar precies
de ernst begint. Bij het titel-verhaal, dat het sadisme in reincultuur geeft - het pijn
doen en pijn lijden als erotische lust - gaat dit zelfs zover dat men aan een sensationele
grap kan denken, wat toch stellig niet de bedoeling is.
‘Mannen en Katten’ is geen collectie griezelverhalen, het is ook geen negativistische
bespiegeling over de menselijke boosheid. Er zijn enkele verhalen, meer wens- dan
angstdroom - en zij behoren tot de allerbeste - waar de mens als een overwinnaar uit
de strijd komt (‘Te Laat’, ‘Het Kind’).
De vorm is over het algemeen zuiver en beheerst. Het psychologisch meesterlijke
‘George Tirenne’ zou pregnanter geworden zijn, indien er minder bijbelteksten
geciteerd waren en de psychologische interpretatie aan de lezer overgelaten was.
JOSINE W.L. MEIJER

Tekeningen en Vignetten van Quirine Collard, W. Huikeshoven en W.J. Rozendaal

6 November-December 1948
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Libertinage
Het meest verbijsterende aspect van de Nederlandse ‘politieactie’ tegen de
Indonesische Republiek is niet het conflict met de internationale gemeenschap, die
wij zo dapper getrotseerd hebben, maar het motief, waarmee onze socialisten aan
deze actie hun zegen hebben gegeven. Eerzame motieven als de verdediging van
onze belangen - daar is iedereen het over eens - zijn immers niet in het spel. Wij
trekken ons binnenkort terug uit Indonesië, de macht komt in handen van een regering
van de verenigde staten van die archipel en in hoeverre onze belangen - onze
kapitaalsbelangen, onze personeelsbelangen, onze culturele belangen - in de
voormalige kolonie veilig zijn, hangt uitsluitend af van de sympathie, die de nieuwe
machthebbers voor het oude moederland bewaard hebben. Als wij dus met geweld
de Republiek te lijf gaan, zouden wij daarmee alleen onze belangen dienen, indien
wij de overgrote meerderheid van de Indonesische bevolking dus-doende een dienst
bewezen.
Van bepaalde zijde is het inderdaad zo voorgesteld en wij, intellectuelen, die niet
graag lichtvaardig oordelen (zonder de feiten te kennen) ontdekten dan ook een
zekere logica in die voorstelling. Indien de werkelijkheid niet helemaal was, dat de
deelstaten, die wij rondom de Republiek legerden - ten dele op het gebied, dat wij
met onze vorige politie-actie van die Republiek hadden geamputeerd - de uitdrukking
vormden van de vrees en de afschuw van de Indonesische bevolking voor het
republikeinse nationalisme en van hun liefde voor ons - indien de werkelijkheid dat
niet helemaal was, dan kan toch niemand ontkennen, dat wij die werkelijkheid met
onze beste krachten zijn te hulp gekomen, door die staten en hun regeringen met dat
doel te formeren. Ethische scherpslijpers mochten komen beweren, dat het een tikje
infaam was en dat het verdeel-en-heers-principe volgens ons eigen zeggen niet meer
strookte met onze nieuwe bedoelingen, de logica, de koloniale logica van de
belangenbehartiging, was ten minste duidelijk zichtbaar.
Maar die voorstelling van zaken, die wij, slecht-ingelichte intellectuelen in
Nederland kort geleden nog aanvaard zouden hebben, is, op grond van wat wij nu
toch weten, niet meer houdbaar. De deelstaten, die met onze zo listige medewerking
tot stand gekomen waren, hebben niet om de vernietiging of de tuchtiging van de
Republiek gevraagd. Integendeel, de regeringen van Oost-Indonesië en Pasoendan
zijn ter gelegenheid van onze actie afgetreden. Het z.g. ‘Bewind Indonesië in
Overgangstijd’ zwijgt in
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alle talen. Wij ondernamen onze actie op eigen initiatief, zonder iemands goedvinden
of instemming, uitsluitend omdat ons geduld nu was uitgeput.
Zijn wij dus niet bezig de overgrote meerderheid van de Indonesische bevolking
een dienst te bewijsen met onze politie-actie? Wel degelijk, verzekert men ons. Maar
die bevolking durft het niet te zeggen. Dat aftreden van regeringen, dat zwijgen, het
zijn juist bewijzen van de terreur, die de Republiek uitoefent en waaronder de gehele
bevolking zucht, Oost-Indonesië incluis. Evenals Douwes Dekker indertijd in de
zaak van Lebak op energiek optreden aandrong, omdat de klagers over de terreur
van de inlandse hoofden anders zouden worden ‘bewerkt’, zo is thans in geheel
Indonesië de bevolking ‘bewerkt’. Door onze lankmoedigheid komen wij te laat. Het
zwijgen van Indonesië vormt de late rechtvaardiging van Multatuli's optreden in.
Lebak: dàt hebben wij met onze politie-actie en passant gedemonstreerd.
Wij horen het argument en wij aarzelen. Enerzijds de terreur-benden van de
Republiek, de dreigende wraak van de republikeinse leiders, de wreedheden der
extremisten, en anderzijds, daar tegenover... ja, wat eigenlijk? Een clubje zachtzinnige
zendelingen? De vereniging tot kinderbescherming Weest een zegen? Neen: Het
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger en het Nederlandse Leger. Het zou van
een tekort aan respect jegens de legerleiding getuigen, als wij deze legers niet als
een geducht wapen beschouwden. Een machtsinstrument, zij het niet van de eerste
rang, want tegen de Japanners moest het een - uiteraard eervolle - nederlaag lijden,
dan toch van de tweede rang. Het republikeinse leger, de terreurbenden, de
extremisten, daar kan geen twijfel aan bestaan, zijn daarbij vergeleken
machtsinstrumenten van de tiende, van de twintigste rang. Als de Indonesische
bevolking dus staat tussen deze twee machtsinstrumenten, dan is het niet
waarschijnlijk, dat zij banger is voor de republikeinen dan voor ons. Zij is het bangst
voor de machtigste. Ook vrees voor een uiteindelijke wraakneming van de
republikeinen kan niet in het spel zijn op het ogenblik, dat men aan de vernietiging
van hun machtsmiddelen begint en de leiders in handen heeft. Hebben wij bovendien
niet onze kapitein Westerlink, de gevierde ‘Turk’ en onze processen tegen militairen,
die zo kinderachtig zijn om te weigeren dessa's in brand te steken, om voor iedereen
duidelijk te maken, dat ons leger niet met zich laat gekscheren?
Niet angst, maar sympathie voor de Republiek lijkt daarom de verklaring van de
Indonesische reactie op ons optreden. Indien wij dus bezig zijn de overgrote
meerderheid van de bevolking een dienst te bewijzen, dan doen wij dat, zonder dat
zij het zelf weet. Dit is niet zo bevreemdend, als het een buitenstaander zou
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kunnen toeschijnen. Wij hebben immers onze eigen verantwoordelijkheid jegens dat
volk, welks ‘ontvoogding’ wij eerst een halve eeuw geleden hebben aangezegd. Juist
ons trotseren van het onbegrip, dat die bevolking aan de dag legt voor onze
ontvoogding-met-mitrailleurs, is een bewijs voor de zuiverheid van onze bedoelingen.
Althans van de bedoelingen van de Partij van de Arbeid, die voor het militaire
ingrijpen mede-verantwoordelijk is. Dat de andere partijen zo dom zijn om in bepaalde
leuzen te geloven, behoeft men niet aan te nemen. Zij trotseren het misnoegen van
de Indonesiërs, de bevordering van het bijna door de Republiek vernietigde
communisme, omdat zij eigenlijk geen ogenblik geloven, dat die Indonesiërs het
werkelijk binnenkort voor het zeggen zullen hebben. Wij hebben dat onder
buitenlandse dwang moeten beloven, maar wij zullen er wel wat op vinden, denken
zij. Het is mogelijk, dat deze partijen zich vergissen in hun prognose, maar in hun
niet uitgesproken gedachten vinden wij ten minste de logica terug van een normaal
kolonialisme.
Maar de Partij van de Arbeid, die werkelijk van plan is, aan Indonesië de vrijheid
te geven en wier leiders te onnozel zijn voor welke achtergedachten dan ook, bewijst
haar volledige onbaatzuchtigheid door er niet voor terug te deinzen de laatste resten
van sympathie van de bevolking, waarvan wij in de toekomst afhankelijk zijn, voor
ons uit de weg te ruimen, als waren het obstakels voor een voortgezette samenwerking.
Geen geschenken, maar kogels, zegt deze partij, die het socialisme in haar vaandel
voert, om duidelijk te maken, dat het haar niet om gewin begonnen is, maar dat zij
handelt uit besef van plicht en verantwoordelijkheid. Geen offer is haar te groot, om
Indonesië de vrijheid en de democratie te bezorgen. De moeilijkheden in de
Veiligheidsraad nemen wij op de koop toe, de hulp van de Russen, die ons het bevel
om de troepen terug te trekken bespaard hebben, aanvaarden wij met beschaamde
kaken, wij lijden in stilte om het onbegrip van de wereld voor ons standpunt, maar
wij gaan onverdroten voort op het smalle doornige pad van de plicht. Boycott van
Australië? Luchtverbinding verbroken door de vijandige houding van India, Pakistan
en Ceylon? Marshall-hulp voor Indonesië ingehouden? Het zijn offers, die wij
brengen, zo niet blijde, dan toch ook niet blode. De Indonesische bevolking met haat
jegens ons vervuld? Ons kapitaal, onze technische en culturele hulp in de toekomst
geweerd? Het zijn offers, die wij brengen voor een rechtvaardige zaak. Miskend,
brengen wij, in uniform wel te verstaan en niet ongewapend, de vrijheid. De
aureooltjes misstaan ons niet. Dat de partner, met wie wij te lang al onderhandelden,
zijn woord niet gestand doet, geeft ons
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ieder denkbaar recht om erop te slaan. Dat het wanordelijk is in de republiek, machtigt
ons niet alleen, maar verplicht ons zelfs op te treden als de superieure veldwachters,
als hoedanig wij ons hebben aangesteld. In het belang van de bevolking. Ten
overvloede hebben wij nog onze souvereiniteit, die wij natuurlijk ook meer van de
plichten- dan van de rechten-kant bekijken. Het is nauwelijks te geloven, dat in onze
plat-materialistische tijd nog zoveel opofferingsgezindheid kan worden opgebracht.
Bij de leiders van onze Partij van de Arbeid is immers geen hypocrisie, geen koloniale
winzucht te bekennen. Hun motief voor de politie-actie is puur idealisme! Dàt is het
meest verbijsterende aspect van deze zaak.
Want hiermee sluit zich de grote cirkel van de Europese kolonisatie met een even
verheven episode als de verovering van Peru door de Spanjaarden. Terwijl het Pizarro
en zijn leger te doen was om het goud, was het de Spaanse geestelijkheid, die het
hem mogelijk maakte, de Inca-keizer Atahualpa te bedriegen, te verraden en te
vermoorden ter wille van het Geloof.
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Johan Andreas Dèr Mouw
Zomer
1.
't Aardoppervlak zie 'k als een schedelhuid:
Zweetstralen, sijp'len stinkende rivieren,
Waarlangs vuil-groenig roos en schimmel tieren;
Gebergten schurft steken er boven uit;
Mensch-luizen, in hun nesten meest op buit
Rondkrauw'lend, zie 'k land'lijke blijdschap vieren,
Verpletterd soms, als 't trekken van wat spieren
De rotsen storten doet, schurftkluit na kluit.
De hemel lijkt een broeierige pet,
Aan gele knoop, die doorschijnt, in vervoering
Om 't mooie weer jolig scheef opgezet;
En smullend van de zweetdamp, loom en vet
En week en wit hangen in stille ontroering
De wolkenteken aan de blauwe voering.
2.
Straks vieren we Zaterdagavond: Wind
Bezemt en ragebolt met macht van water
De luizen weg, en met rat'lend geklater
Hagelen de eier, droogramm'lend als grind.
Met drie, vier tanden, roestig-groen, begint
De geelkoperen kam haar werk, en slaat er
Op los in roos en schurftgebergte, en staat er
Een luis of teek, knappende dood hij vindt.
De luizen vluchten naar hun stedennesten:
Ze hebben men'ge Zaterdag doorstaan,
En laten zich door 't nat lawaai niet pesten.
De wind aamechtig dweilt langzaampjes aan
Tot wriemelende hoop de tekenresten;
De luizen laat hij: dàt is niets gedaan.
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3.
Hij wil gaan liggen, uitblazen een poos,
En hangt smaakvol in evenwijd'ge bogen
Zijn dweilen uit, om onderwijl te drogen,
Rood, geel, groen, blauw van verf en bloed en roos;
Op 't tekenvuil in 't oosten gooit hij boos
De kop'ren kam, nu heelemaal verbogen. Pet-blauw, knoop-geel, stuiptrekkend vastgezogen
Veel buit aan kam: hij voelt zich virtuoos.
Daar krauw'len uit de schurft luizen en maaien:
Ze zien verbleeken de onschaadlijke dweil,
En machtloos-verre tanden groenig laaien:
Lovend hun luizengod in luizenstijl
Gaan dankbaar ze naar bed, en vroom en geil
Kruipen ze zweetend op elkaar en n.....

Deze drie sonnetten, die nooit bestemd zijn geweest voor publicatie in of buiten de
twee delen van de bundel ‘Brahman’, en waarvan de tijd van ontstaan niet meer is
vast te stellen, zijn ons door Victor E. van Vriesland afgestaan uit Dèr Mouws
nalatenschap. Zij zullen binnenkort verschijnen in het Derde Deel der Verzamelde
Werken, bij G.A. van Oorschot.

[M. Vasalis: gedichten]
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Ton van Oudwijk
De Vlucht
Ik heb vandaag mijn grijze pak aangetrokken. Louise zegt dat het zonde is voor in
huis, maar Louise is er vandaag immers toch niet. Het is natuurlijk wel stom dat ik
het gedaan heb, want ik moet nog van alles doen in huis. Gelukkig heeft ze, voor ze
ging, nog eerst mijn Moeder aangekleed en bij de kachel geïnstalleerd. Als ik zo naar
mijn Moeder kijk, en bedenk hoe coquet zij vroeger was en hoe levenslustig, dan
hoeft zij niet te vragen, zoals zo vaak - Iemand zit daar zo strak naar me te kijken wie is dat toch? - Want dan kijk ik al vanzelf heel gauw een andere kant op omdat
ik niet anders kan. Het gaat nog als ik mij niet hoef te realiseren dat het mijn Moeder
is die zo werd en zo heel anders was, vroeger. Ik heb de radio voor haar aangezet,
ofschoon wij nooit weten of zij er eigenlijk naar luistert. Ik geloof eigenlijk zeker
van niet, maar als hij afstaat vraagt ze erom. Zij mist dan toch iets dus. Ik moest
eigenlijk werken, boven op mijn kamer. Ik heb vast alles klaargelegd op mijn tafel,
papier, passerdoos, potloden, blauwdrukken ook al. Toen ik dat allemaal had gedaan
dacht ik - Als ik nu tijd heb en voel dat het gaat, en als ik dan ook nog zin heb... Maar zin om te werken, daar hoef ik niet op te wachten. Dat krijg ik pas als ik
begonnen ben, en ik kan niet beginnen. Ik durf niet eigenlijk. Ik heb geen
zelfvertrouwen meer. Er is een tijd geweest dat ik dacht dat ik architect was maar
dat is voorbij. Charles zegt dat het onzin is. Hij zegt: je was, bent en blijft architect.
Charles is advocaat, hij kan goed praten. Niet dat hij het zo vaak doet maar hij kan
het dan toch. Dat is anders dan bij mij, ik kan het niet maar ik probeer het zo af en
toe toch. Dan merk ik soms plotseling dat ik hele andere dingen zeg dan ik denk en
dan ik voel. Ik bedoel wel te zeggen wat ik denk maar het komt heel anders te
voorschijn. Dan kan ik mij Charles' min of meer hopeloze blik zo goed voorstellen.
Zelfs zo goed dat ik dan wel met hem te doen krijg ook nog. Gelukkig, ik krijg dan
met hem te doen, niet met mezelf; want dan ben ik verloren.
- Wat is het toch gauw laat - zegt mijn Moeder nu. Ik zeg - Ja, - en ik zucht, als
iemand die ook niet weet waar de tijd toch blijft. Ik ben er van overtuigd dat zij op
geen stukken na weet hoe laat het is en hoe lang zij daar nu al bij de kachel zit. Dit
is dus
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wel het enige antwoord dat ik geven kan en zij is ermee tevreden. Mijn benarde zucht
is haar ook niet ontgaan en zij heeft er voldoening van. Dit is dus een gesprek geweest.
Ik ga boven op mijn kamer een boek halen over bouwkunst. - Het is een studieboek
- zeg ik vredelievend tegen mijzelf, en op mijn kamer loop ik om de tafel heen of ik
er woorden mee heb gehad. Ik kan niet met het boek boven blijven zitten, ik vind
het er te koud, bovendien durf ik mijn Moeder niet alleen te laten. Ik probeer me te
verdiepen in het boek, ofschoon ik weet dat ik koffie moet gaan zetten en tafel dekken
en melk koken want José kan nu elk ogenblik uit school komen. Ik heb wat melk
extra voor José achter gehouden en op de veranda neergezet, gisteren al. Dat moet
ik wel doen voor Louise want die is op melk als een zuigeling. Die denkt er nooit
aan dat melk gedistribueerd is en dat een kind van zes recht heeft op meer en dat ook
nodig heeft. Vandaag kan ik het haar gewoon aan tafel op laten drinken omdat Louise
er toch niet is. Andere dagen heb ik het er soms benauwd mee waar ik mij met José
verdekt op kan stellen om het haar te geven. Het is wel gebeurd dat ik er de hele dag
geen kans voor had gezien en haar 's avonds op mijn kamer alles tegelijk op moest
laten drinken tot het kind haast barstte. Natuurlijk is het gek, deze manier van doen,
en het zou ook niet nodig zijn als ik overwicht op Louise had en het haar gewoon
kon zeggen. Maar zij laat zich door mij niets zeggen en zo moet ik wel mijn toevlucht
nemen tot slinkse wegen.
- Is Charles daar - vraagt mijn Moeder. Ik dacht toch vast dat ik een manspersoon
in de kamer zag Ben ik dan soms geen man? Dat denk ik, maar dat zeg ik niet.
- Ik ben hier toch Moeder - Ik? Maar wie is ik dan? - Zij praat zangerig en een beetje vleiend dit keer. Zij
kijkt er vriendelijk ondeugend bij, zo'n beetje of ze een grapje maakt met een klein
kind.
- Ik, Philip de Schone - zeg ik dan vanuit mijn hoek bij het raam. Ik kan niet zeggen
- Ik, Philip - dat doet men niet zo gemakkelijk, zijn eigen naam zo schuchter en
hardop noemen.
- Philip de Schone - Mijn Moeder lacht plotseling schaterend, nee daverend bijna,
met een tikje goedige spot. Ik sta, als zo dikwijls al daarvoor, opnieuw voor een
raadsel. Want dit is toch de reactie van een normaal mens. Maar hierna vervalt zij
weer in haar gewone houding: apatisch, strak starend naar één punt, af en toe met
een plotselinge beweging naar de camée grijpend aan haar kraagje. Verder heeft zij
haar pailletten avondtasje, overblijfsel van vergane glorie. Van dat tasje is zij
onafscheidelijk, dat geeft zij nooit uit handen, zelfs niet onder het eten.
Er slaan twee handen tegen de ruit, dan verschijnt het hoofd
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van José, daarna de schouders. Nu moet ik gauw het raam open doen en haar naar
binnen trekken want lang kan zij zich op het smalle puntige hekje niet in evenwicht
houden. Dit kan alleen als de huishoudster uit is, die houdt niet van dergelijke dingen.
En waar Louise niet van houdt, dat gebeurt niet. Afgelopen. José begint dus de dagen
uit haar hoofd te kennen; zij weet nu b.v. dat het vandaag Dinsdag is blijkbaar. En
ik verbaas mij, als een ouwe kerel, over het feit dat kinderen zo gauw groot worden.
Ik ga nu, geholpen door José, de verloren tijd inhalen. Louise heeft de tafel in de
eetkamer al gedekt voor ze de deur uit ging, ik hoef dus zo veel niet te doen.
José vertelt mij onderhand dat zij de eerste van de klas is en ik zeg dat zij dat liegt,
dat kan ik gerust zeggen want ik weet het toevallig heel positief. Ik laat deze
gelegenheid om aan haar opvoeding te werken niet voorbij gaan, zeker niet! en ik
ga verder - Je spijbelt ook te vaak, op deze manier mag je blij zijn als je niet de
stomste wordt van de klas - Ja natuurlijk - zegt José berustend. Ik steek mijn pink in
de melk om te voelen of ze al warm wordt, - koken is achteraf niet nodig want het
is flessenmelk. Toen José nog een baby was heb ik mijn zuster wel eens met haar
elleboog in het bad-water zien roeren om de temperatuur te voelen, maar ik heb zo
weinig zin om mij uit te kleden. In een sousterrain is het toch altijd nogal koud. Niet
soms? Ik stuur José naar boven om mijn Moeder te halen en ik neem mij voor om
uitgebreid en als het zo uitkomt lekker knoeierig te eten, onderhand te lezen, en later
mijn pijp op mijn bord schoon te maken want Louise is er toch niet.
Later, als José naar school is en ik de boel heb opgeruimd - het duvelsjong had
geen zin in melk vandaag - schiet mij te binnen, dat ik geen tabak en geen sigaretten
meer heb. Juist had ik mij voorgenomen om kost wat kost mijzelf te overwinnen en
vanmiddag serieus te gaan werken, maar zonder tabak kàn ik niet werken. Dit is een
probleem, de moeite waard om er even bij stil te staan. Het zijn geen smoesjes, zonder
pijp kan ik mij niet concentreren. Mijn Moeder alleen laten durf ik niet, ik kan dus
niet eens weg om tabak te halen.
Ik ga weer met het boek van 's morgens bij het raam zitten; per slot is het toch een
studieboek......Maar dan begin ik te merken dat ik mij ook op dit boek niet kan
concentreren zonder iets te roken te hebben, deze vlieger gaat dus niet op. Ik moet
er nu niet langer bij stil blijven staan, ik moest nu feitelijk direct opstaan en naar
boven gaan. Op dit moment nl. begin ik mij - en God zij dank daarvoor - een
boerenkaffer te vinden, een vent zonder ruggegraat, nee erger nog, en ik zal het zo
sterk zeggen als ik maar durf tegen mezelf - ik ben ternauwernood nog een vent.
Bang
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voor mijn werk, bang voor de huishoudster, bang zelfs bij ogenblikken voor de
starende ondoorgrondelijke blik van mijn Moeder, bang ten slotte voor het moment
dat toch vast eens komen zal - dat Charles nuchter, en volkomen terecht zal vragen
hoe ver ik ben met het ontwerp voor zijn nieuwe kantoor. Kan ik er mij dan uit redden
met de uitvlucht dat ik hier niet werken kan met mijn Moeder, zoals zij nu eenmaal
is, altijd om mij heen, met Louise, die het zo vanzelfsprekend vindt dat ik haar
assisteer in de huishouding en waarvan ik zeker weet dat ze haar hielen licht als ik
het niet meer doe en wat moeten we dan? En last not least, wie zou zich overdag om
José bekommeren. José is het kind van mijn in de oorlog omgekomen zuster, mijn
zwager zit als Majoor in de Franse zône in Duitsland, wie heeft dat kind nu helemaal
behalve ons? Het gaat er nu alleen maar om, is het echt en waarachtig onmogelijk
voor mij om te werken in deze tijd of verbeeld ik het mij voor laten we zeggen 50%
en zou het, als ik dit alles tegen Charles zou zeggen werkelijk een uitvlucht zijn of
de werkelijke reden. Ik moet dus de proef op de som nemen en mijzelf opsluiten in
mijn kamer alle vrije ogenblikken die ik maar vinden kan. Lukt het dan nog niet, dan
ligt het toch ook aan mezelf. Die angst voor mijn werk moet ik zien te overwinnen.
Een bokser die in lang niet in de ring geweest is zal een dergelijk gevoel toch ook
wel hebben de eerste keer dat hij er weer in moet. Ik ga nu naar boven, zonder pijp
en zonder sigaretten, mijn Moeder moet dan maar een poosje alleen blijven.
Als ik bij de deur ben vraagt mijn Moeder - Wie gaat er daar weg? - Ik - zeg ik,
en ik zeg er dan nog bij, ook al omdat het straks zo ingeslagen heeft - Philip de Schone
- Maar waar blijft Charles dan? - Charles komt vanavond toch! - Terwijl ik dit zeg
houd ik de deurknop vast want ik ben nu niet meer te houden, ik zàl naar boven.
Mijn Moeder begint nerveus aan het pailletten tasje te trekken en kijkt mij daarbij
hulpeloos, bijna in tranen aan. - Ik ben zo bang - zegt zij - en ik ben zo nerveus
vandaag. Charles zal toch geen ongeluk gekregen hebben? - Nee, natuurlijk niet - zeg ik ongeduldig, en daarna vloek ik langzaam en
nadrukkelijk. Want nu komt het gesprek van de dag, zoals er zoveel gesprekken van
de dag zijn. Charles en nog eens Charles, Charles en die drukke boulevards. Charles
en zijn kantoor, zo onwezenlijk voor haar. Wat kan daar niet allemaal gebeuren op
zo'n kantoor, dat kantoor waar zij zich geen voorstelling van kan maken immers.
Kan hij daar soms niet vermoord worden, ziek worden, dood gaan?
- Ik wil mijn zoon terug hebben - gilt ze plotseling hysterisch - mijn Charles, mijn
enige zoon! -

Libertinage. Jaargang 1

13
Ik kijk van mijn Moeder naar de deurknop die ik vast moet houden, kost wat kost,
al is het dan nu misschien om een andere reden dan daarnet.
- Sorry hoor, maar U heeft twee zoons, ik ben er namelijk ook een Zij lacht even, kort en duidelijk sarcastisch. - Gaat dat tot de bon ton behoren oude
mensen voor de gek te houden? Mijn respect hoor, al mijn bewondering - Ik moet
de trotse gratie waarmee zij het hoofd bij deze woorden iets schuin naar achteren
houdt bewonderen ondanks het gloeiende, gloeiende pestgevoel dat ik in mijn
ingewanden via mijn maag omhoog voel kruipen. Maar nog steeds houd ik de
deurknop in mijn hand. Dat is toch niet zonder betekenis, zonder bedoeling? Ik ga
naar boven.
- Ik ga naar boven - zeg ik en ik neem daarbij, nogal ongemotiveerd zo'n beetje
de houding aan van een dictator.
Als ik bijna boven ben hoor ik onderaan de trap mijn Moeder om mij roepen. Zij
roept mij bij mijn naam, zoals iedere normale Moeder die haar eigen zoons wel kent.
Het komt mij voor dat ik haar nu wel even alleen kan laten en ik trap met een kracht
waar ik mijn hele ziel in leg de deur achter me dicht. Louise stopt een kous die ze blijkbaar na het wassen nog gedragen heeft, de vorm
van haar been zit er nog in, en verder kan ik het zien aan de boord die er wijd en
flodderig uitziet. Ik vind dat een onaesthetisch gezicht en daarom moet ik er telkens
naar kijken. Charles is thuis en mijn Moeder zingt in haar hoekje bij de haard het
hoogste lied uit. Ik zou wel naar de opera willen maar ik kan het eigenlijk niet betalen.
Bovendien hebben we appelbollen als dessert gehad en bij de rest van het menu heb
ik me ook niet als een beginneling gedragen zodat de opera me nu toch wel wat zwaar
op het lijf zou vallen. Ik strek mijn benen nog wat verder uit, sluit mijn ogen, vouw
mijn handen over mijn maag, losjes natuurlijk, en stoot een zacht wellustig gekreun
uit. Ik schrik er zelf een beetje van en tast met een halfdicht oog de gezichten af.
Natuurlijk, Louise laat een pijnlijke trek over haar gezicht spelen. Maar Charles
schiet in een lach. - Schoft - zegt hij - Je hebt weer te veel gevreten, natuurlijk!
Nu lacht Louise, precies zoals ik gedacht heb, nu lacht Louise ook, vriendelijk,
onderdanig, pluimstrijkend naar Meneer Charles, haar broodheer. Meneer Charles
heeft me hier aangenomen, Meneer Charles betaalt mijn loon, met U heb ik niets te
maken, Meneer Philip!... - Huichelaarster - denk ik - onderkruipsel! Ik wou dat je
nu eens de kramp in je nek kreeg van dat smerige surrogaat-lachen. Je bent vast van
oorsprong een moffin.
Ik doe tevreden mijn ogen weer dicht. Dat heb ik nu eens even
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fijn gezegd. Gedacht bedoel ik. Mijn Moeder zet uit volle borst een nieuw lied in,
een beetje een raar liedje komt mij zo voor. Ik zou wel eens willen weten of ze nu
precies weet wat ze zingt.
Ik heb vanmiddag van half drie tot vijf uur op mijn kamer gezeten. Van deze 2
1/2 uur heb ik 1 1/2 uur niets gedaan, het andere uur heb ik, goed beschouwd, ook
niets gedaan. Maar toch ben ik opgeschoten want ik weet nu tenminste dat ik hiermee
op moet houden. Niet dat er iets concreets is waarmee ik op moet houden, maar dat
is 't hem nu juist. Want was er iets concreets dan kon ik er misschien nog wel mee
doorgaan, onverschillig of het goed was of niet. Zoals het nu is evenwel, kan ik niet
eens spreken van ophouden.
Het kan tot vreemde resultaten leiden als een mens zich voor een keer de moeite
neemt om over zichzelf na te denken. Je kunt je aan het eind misschien diep rampzalig
en ellendig voelen als je ineens voor jezelf weet wat je nu eigenlijk helemaal presteert,
wat je doet, wat je bent, wat je überhaupt waard bent. In mijn geval is dat volgens
mij maar een zeer bedroefd schijntje.
Maar tegelijk kan je er een voldaan en bevrijd gevoel bij overhouden, niet alleen
omdat je het je nu tenminste eindelijk realiseert maar ook omdat je het voor jezelf
weten wilt. Veel kan mij nu niet meer gebeuren, niets feitelijk. Want ik ga weg.
Waarheen is mij nog niet duidelijk, ook niet wanneer. Slechts één ding is mij
duidelijk - Ik ga - En dat is mij voor 't ogenblik genoeg.
Pas als ik weer gewoon ben, mezelf dus - hoe was dat ook maar weer? - kom ik
terug. Misschien. En misschien ook niet. Nu heb ik wel zin om te slapen, maar niet
nu hier voor de kachel. Ik voel me eerder geneigd om ze allemaal eens welwillend
aan te gaan zitten kijken, stuk voor stuk. - Kijk mij niet zo imbeciel aan - zegt Charles
- Ik heb je toch straks sigaretten geleend? Ik neem voor mijn fatsoen een sigaret,
behoefte heb ik er trouwens niet aan, want ik heb er de pest niet meer in.
- Wat een geanimeerd gesprek - zegt mijn Moeder.
Geanimeerd gesprek! Is dat nu weer een soort sarcasme, overblijfsel uit haar goede
tijd, of is zij weer zo in de war? Niemand gaat er op in, de veiligste weg.
Louise schenkt koffie in. Ik lust geen koffie maar Louise zegt, net zoals andere
avonden als Charles thuis is - Toe, om mij een plezier te doen, het is zo gezellig - Ouwehoer - denk ik, maar ik drink koffie, ook zoals andere avonden trouwens.
Maar nu doe ik het niet, zoals anders, zó maar, om er van af te zijn, maar waarachtig,
om haar een plezier te doen. Want dat doe ik achteraf dan nog liever dan haar
welwillend aan te gaan kijken.
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- Je Vader was ook zo gek op koffie, maar dan met een scheutje cognac - zegt mijn
Moeder tegen Louise.
Wacht even, nu is ze nog een zuster van me ook, vooruit maar.
Goddank dat Charles tenminste een heer is. Hij heeft medelijden met Louise, die
zielig en lieftallig verlegen kijkt en zet de situatie recht met enige welgekozen
woorden. Hij is per slot ook advocaat. Maak je overigens niet dik Charles, als je er
niet bij bent, durft ze haar mond ook wel open te doen.
Maar mijn Moeder is intussen niet meer te houden.
- Herinner jij je je Vader nog, Philip? Ik was achttien toen mijn Vader verongelukte met zijn auto op de Strandboulevard.
- Ja Moeder, natuurlijk - En jij, Charles? Charles is er indertijd zelf bij geweest. Charles drukt zijn sigaret uit en geeft geen
antwoord.
Ik ga nog even weg - zegt hij dan even later - Ga je mee soms?
Ik ga naar Charleroi, wat ik daar doen ga weet ik nog niet precies, maar dat is nog
niet van direct belang, dat komt later wel. Als ik maar eerst weg ben. Ik ben daar
vroeger wel eens geweest met mijn Vader, toen wij daar nog land hadden en een
paar pachtboerderijen.
Ik heb nog 600 francs, meer niet. Het is niet veel maar dat is niet erg. Het is zelfs
heel goed. Zolang ik immers nog een dak boven mijn hoofd heb zal ik blijven
vegeteren. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als Lucienne nog leefde. Maar
Lucienne is dood. Ze is gestorven op de manier waarop ik gestorven zou willen zijn.
Maar je kunt nu eenmaal niet allemaal voor je Vaderland sterven, dan heeft het per
slot geen doel meer. Ik heb wel veel om Lucienne gegeven, dat doe ik nog trouwens.
Maar als zij was blijven leven zou het misschien allang over geweest zijn, wie zal 't
weten? En als ze niet doodgeschoten was en ik gaf nog evenveel om haar, zou ik dan
met haar getrouwd zijn?
Wat heeft dat allemaal voor zin? Lucienne is dood. Mijn Vader is dood. Mijn
zuster is dood. En ik, neen ik ben niet dood. Niet helemaal.
Ik verscheur de paar brieven, die ik heb van Lucienne. Ik bekijk de stukken en
dan stop ik ze in mijn zak. Ik weet niet waarom ik zo vreemd doe en ik vraag het me
ook niet af. Maar wel vraag ik me na een tijdje af hoe ik er ineens toe gekomen ben
mijn koffer te pakken. Ik ben niet met dat voornemen naar boven gegaan maar nu
ga ik er toch mee door. Geld op de bank heb ik niet, de paar honderd francs die ik
op de wereld nog bezit kan
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ik dus zo meenemen. Waarop zou ik nog wachten verder? Het hindert me toch dat
ik nu niet weet waar ik die plotselinge doortastendheid vandaan heb, want die is niet
van mij, niet meer tenminste. Ik heb dat niet meer gehad sinds ik in de bossen met
de partisanen naar Duitse verstekelingen liep te zoeken. Het is zo verwarrend als je
niet weet of je jezelf niet meer bent of dat je bezig bent jezelf weer te worden.
Ik hoor mijn Moeder in de gang met een hoge overslaande stem om Louise roepen
en ik merk tot mijn schrik dat ik me nu weer normaal begin te voelen. Of zou dat
juist abnormaal zijn? Bèn ik nog wel normaal, ben ik ooit normaal geweest? Ik moet
zien dat verschrikkelijke gevoel kwijt te raken. Het is hier zo benauwd en juist nu
kan ik niet met de knop van het raam overweg. Ik morrel met zo'n nerveuze woedende
haast aan de knop, dat ik er mijn vingers bij openhaal en daar moet ik ontzettend om
lachen, hard schreeuwend, daverend om lachen. Zo lacht mijn Moeder ook soms.
Nu moest ik nog ergens mee kunnen smijten. Een harde klap moest het geven, een
soort explosie moest het zijn. Ik moest er een zelfde soort gewaarwording bij hebben
als in een oorlog, als de bom eindelijk gevallen was en ik opgelucht de grond voelde
trillen. Ik ben nu op de trap, merk ik, mijn koffer sleep ik bonkend achter me aan.
Maar het moet vlugger gaan, harder, veel harder. En het gaat ook steeds vlugger, ik
weet niet hoe ik mezelf bijhoud. Deze actie windt me op. Het geeft me een
eigenaardig, zwevend gevoel van gelukzaligheid. Ik zou nu, ook net zoals mijn
Moeder zo dikwijls doet, uit volle borst willen zingen. Maar het gaat niet want ik
moet nog steeds lachen. Opeens voel ik een koude wind langs mijn hoofd strijken.
En tegelijk hoor ik tot mijn onuitsprekelijke verlichting de harde klap waar ik op
gewacht heb. Het is de voordeur die achter me dicht valt......
April 1948.
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Daphnis
BION: een hellenistisch dichter die een elegie op Adonis schreef; historische figuur.
DAPHNIS: een mytische figuur, zoon van Hermes, die veranderde in een laurier
door de wraak van Aphrodite.
PRIAPUS: een phallische grenspaal, later tot god gemaakt.
Veld op Sicilië; een Priapusbeeld.
Bion
Dit is de avond van een dag van weelde
voor allen: slaven éénmaal bandeloos
en gietend langs de straten, over pleinen
zichzelf, hun reuk en hun geroezemoes
zij hebben mij omstuwd en aangekeken
en waren stil, maar niet hun luide lach
die overal doordringt, die van hun wezen
het enkel doel is en verdediging.
Ik liep met hen onder de tempelzuilen,
ik was alleen en wilde het niet zijn.
In wierook die de lage priesters brandden
vervaagde zich het beeld van de godin
scheen te bewegen alsof lachte en weende
zij beurtelings, en ik heb ook geweend
maar 'k moest het doen voor allen met mijn lied
om hem wiens bloed alleen de goden roerde
die éne maal dat geen van hen 't vergoot.
En allen weenden, daar zij wenen wilden
maar 'k zag in grijns de evertand ontbloot.
En nu ben ik alleen, dat is het land
waar ook de dieren en de bomen klaagden
rivieren purper wentelden naar zee
maar zelfs geen bijen gonzen over bloemen
die door de avondkleur zijn uitgedoofd,
het hele land is stom, zoals hun hart.
Nu, in de stad, laat vaag'lijk in de ramen
de lampenschijn geheime vreugde raden
de wijn welt op van onder oude zegels
zo rood als bloed. Zij weten het alleen
wat lachen laat, maar wat ik weet is slechts
wat zelfs geen tranen brengt, maar stil verteert.
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Maar zij benijden mij en wat heb ik?
een lauwerkrans (werpt lauwerkrans weg)
Daphnis
O pijn, weer moet ik sterven
Bion
zoëven heeft de krans de grond geraakt
en 'k hoorde leven, het was geen geritsel
was het een verre stem of herdersfluit
of hoongelach, wie is mij hier gevolgd?
Daphnis
Neen, ik ben ook één die steeds weer moet sterven
en die slechts door zijn dood zich openbaart
en zoals alle leed is ook mijn leven
door géén gekend. Maar niemand heeft geweend
om mij, en goden hebben slechts gespot.
Bion
Zijt gij Adonis?
Daphnis
Neen de lauwerkrans
die gij vertrapt hebt, zal u antwoord geven.
In elk lied leef en sterf ik, maar slechts gij
van allen die mij doden kan het weten;
gij zult het weten, daar gij wenend doodt.
Nu sterf ik sprekend, stom niet, als bij 't lachen
van Aphrodite en haar laagste slaaf
die met zijn grijns en driest geheven lid
zijn offers lokt tot in het schrijnendst leed.
De vreemdelingen die in 't westen landden
hebben een laaiend gulzig god, maar allen
die lijf en geest verliezen aan zijn gloed
sterven, maar deze laat zijn offers leven.
Wreed zijn de goden, weet, ik ben hun kind
zij hebben mij verworpen tot hun spel
en velen met mij, ik weet waar zij wonen,
zij die geringe macht aan goedheid paren,
zij lijden met het hout dat wordt gespleten
zij kwijnen met het water dat verdroogt.
In 't bos hoorde ik het lover tot mij spreken
van zee begreep ik dat het water zong.
Maar al ben ik uit de laurier geboren
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ik wist de taal daar 'k verbannen was
om in een lichaam her en der te zwerven
waar alles vreemd is, alles mij verwant.
Maar nooit sprak ik de taal van 't lichaam, mensen
kenden mij niet dan als het vage lied
van de mij meer verwante holle stengels.
Maar één toch weet ik, één was er de mijne
zij gaf mij in haar schaduw huiveringen
als zaligheid die nooit een koelte schonk
als ik omhoog keek zag ik in groen licht
haar blik, en takken zonken om mij heen
ja, zij omhelsde mij en streelde mij, en ik
wist niets dan liederen om haar te lonen.
Maar soms als ik haar weer genaderd was
zag ik een blankheid schijnen door het lover
die was of vlugge leden zich daar repten
en hoorde ik een lach als van een vogel
en werd ik zo doorhuiverd van begeerte
alsof ik wist dat zij het was die riep,
en ik bleef komen om nog éne keer
dit beeld te zien of haar, ik wist het niet
of zij het was, maar nimmer vond ik rust.
Zij kan het niet geweest zijn, toen ik stierf
is zij mij voor het laatst nog komen tergen
en Priapus bleef staan alsof een vinger
mij wees op haar. Adonis is ook niet
gestorven onder godenleed, leed hoon
als ik, en Aphrodite's tranen waren
een wellust beter dan de koele lach.
Maar ik ben nog het lied en zijn bekroning
dat is mijn wraak en wie mij kent
als gij, hij tart de goden. (schopt de Priapus)
Bion
Dwaas, zulk minnen
is nimmer welkom, en je schopt geen goden
het deert ze niet omdat ze toch niet voelen.
Vandaag zal niemand mij aan 't gastmaal weigren
al ben ik ook een vreemde. Maar ik spreek
tegen de leegte en alleen de krans
ligt aan mijn voeten, ik neem haar niet op.
'k Zal zonder krans mij naar de stad begeven
maar niemand zal het merken bij de wijn.
L.Th. Lehmann
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J.O. Kalff
Angria en Gondal
Over de jeugdgeschriften der Brontë's
Charlotte Brontë schreef als kind van 12 jaar:
‘Our plays were established: Young Men, June 1826; Our Fellows, July 1827;
Islanders, December 1827. These are our three great plays that are not kept secret...
All our plays are very strange ones. Their nature I need not write on paper, for I think
I shall always remember them... I will sketch out the origin of our plays more
explicitly if I can. First, Young Men, Papa bought Branwell some wooden soldiers
at Leeds; when papa came home it was night, and we were in bed, so next morning
Branwell came to our door with a box of soldiers. Emily and I jumped out of bed,
and I snatched up one and exclaimed, ‘This is the Duke of Wellington! This shall be
the Duke!’ When I had said this Emily likewise took up one and said it should be
hers; when Anne came down she said one should be hers. Mine was the prettiest of
the whole, and the tallest, and the most perfect in every part. Emily's was a
grave-looking fellow, and we called him ‘Gravey’. Anne's was a queer little thing,
much like herself, and we called him ‘Waiting-boy’. Branwell chose his and called
him ‘Buonaparte’.
March 12, 1829.
Dit ‘Young Men's Play’, de imaginaire verrichtingen van twaalf houten soldaatjes,
ontwikkelde zich tot een eigen fantasiewereld, die vorm kreeg in een enorme productie
van verhalen en gedichten, die de jeugd van de Brontës beheerste en op hun later
leven en werken grote invloed had. Er bestaat een overweldigende hoeveelheid
litteratuur waarin de romans van de Brontës en de magere gegevens over hun leven
van alle kanten bekeken zijn; de ‘juvenilia’ echter, met een omvang gelijk aan het
meer bekende werk, zijn voor het eerst, niet lang geleden, in het boek van Miss
Ratchford1) uitgebreid behandeld en naar waarde geschat. In dit opstel wil ik een
overzicht geven van dit weinig bekende deel van de litteraire activiteit der Brontës
en enige aspecten van hun later werk belichten, die hierdoor begrijpelijker worden.

1) Fannie E. Ratchford, The Brontës Web of Childhood, Columbia University Press, New York
1941.
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Enkele biografische gegevens: vader Patrick Brontë, van eenvoudige Ierse afkomst,
was dominee in Haworth, een dorp in een kale en verlaten streek van Yorkshire, de
‘moors’, waar Emily zo mee verbonden was. De moeder en de twee oudste zusjes
stierven toen de andere kinderen nog klein waren. Charlotte werd geboren in 1816,
daarna Branwell, Emily en Anne met ruim een jaar verschil. Charlotte leefde tot
1855; Branwell was al in 1847 gestorven, Emily en Anne kort daarna, allen aan de
familiekwaal tuberculose.
In het spel met de twaalf soldaatjes, dat in 1826 begon, was dus de hoofdpersoon
de Duke of Wellington, de held uit de Napoleontische oorlogen, die door de
conservatieven ook daarna als een Churchill bewonderd werd. Zo ook door de
kinderen Brontë, vroegrijp in lectuur en intellectuele ontwikkeling en al jong vurig
geïnteresseerd in politiek. Zij fantaseren in de volgende jaren allerlei geschiedenissen
over de Twaalf, en over de verdere figuren die nodig zijn om hun imaginaire rijk aan
de Westkust van Afrika, Glasstown Country, te bevolken. Staatslieden, militairen,
leeghoofden, schurken, dichters en kroniekschrijvers vertonen zich. Een maandblad
blijkt nodig waarin de laatste twee categorieën zich kunnen uiten; dit wordt in 1829
ook werkelijk vervaardigd door Charlotte en Branwell, geschreven met de zelfs door
een loupe nauwelijks te ontcijferen druklet-tertjes die deze en andere juvenilia voor
studie zo moeilijk toegankelijk hebben gemaakt. Zij beschrijven verder ieder op hun
eigen manier de stichting van Glasstown (later vertaald in Verdopolis), dat op
sprookjeswijze wordt gebouwd met de hulp van Genii, geesten die Branwell en zijn
zusjes voorstellen. Ook de aankomst van de doos met soldaatjes, in het hierboven
geciteerde fragment door Charlotte verteld, wordt geromantiseerd op een manier die
wijst op hun lectuur van de Duizend-en-één Nacht. Branwell geeft direct al een
proeve van zijn bloederig militairisme als hij vertelt hoe de Twaalf op hun reis naar
Afrika slaags raken met de Hollandse bezetting van een eiland. Na de overwinning
worden man, vrouw en kind in een hok opgesloten, de Engelsen gaan slapen, om de
volgende morgen hun slachtoffers op te blazen. Ook komt hier al een merkwaardigheid
naar voren, die de verhalen houden als zij later hun primitief karakter verliezen: het
‘weer levend maken’, dat in het begin zelfs zonder voorwendsels zo wordt aangeduid.
Het is iets vanzelfsprekends bij het spelen met soldaatjes, en had later economisch
nut bij het voortzetten van de verhalenserie: men kon steeds weer dezelfde figuren
gebruiken, die met grote liefde en ijver waren beschreven en zo een duidelijk gezicht
hadden gekregen, en hoefde er toch niet van af te zien ze aan een

Libertinage. Jaargang 1

22
gevecht of executie bloot te stellen, wanneer dat door Branwells bloeddorst werd
geëist.
Charlotte schrijft in de volgende twee jaren een groot aantal romantische
verhaaltjes, met een enkel grapje, en waarin al blijkt van de taalbeheersing die haar
latere werk kenmerkt. De Hertog van Wellington is al spoedig op de achtergrond
geraakt en het toneel wordt nu beheerst door zijn oudste zoon, Marquis of Douro
(later Duke of Zamorna). De tweede zoon, Lord Charles Wellesley, speelt later een
rol als auteur achter wie Charlotte zich verschuilt. In een serie geschreven portretten,
wel het aardigste wat Charlotte in deze periode deed, vinden wij behalve deze jonge
edellieden ook Young Soult, de dichter, het medium van Branwell. Charlottes
opmerkingen over dit personnage slaan dan ook duidelijk - en raak - op haar broer:
‘His hair is dark, and he wears it frizzed in such a manner as to make one suppose
he had lately come out of a furze bush. His apparel is generally torn and he wears it
hanging about him in a very careless and untidy manner. His shoes are often slipshod
and his stockings full of holes. The expression of his countenance is wild and haggard,
and he is eternally twisting his mouth to one side or another. In his disposition he is
devilish but humane and goodnatured. He appears constantly labouring under a state
of strong excitement occasioned bij excessive drinking and gambling to which he is
unfortunately much addicted. His poems exhibit a fine imagination but his
versification is not good... His beginnings were small, but I believe his end will be
great and that his name will be found on the pages of history with those of the greatest
men of his native country.’ (1829). Voor de toekomst had zij alleen wat het
alcoholisme betrof een profetische blik! Uit de portrettenserie blijkt dat de
hoofdfiguren van Verdopolis voor Charlotte in het ongeschreven spel al gedecideerde
karakters hadden gekregen. Wanneer zij nu het ene romannetje na het andere gaat
produceren, wordt het Branwell te tam en brengt hij wat afwisseling door de ‘Great
Rebellion’, een opstand tegen het Wellingtoniaans gezag, geleid door Alexander
Rogue, die wordt voorgesteld als een demagoog, aanvoerder van een democratische
partij, waarbij wellicht associaties in het spel zijn zowel aan de liberale tegenstand,
die de historische Wellington in het parlement ontmoette, als aan de arbeidsonlusten
in het Noorden van Engeland bij het begin van de industrialisatie. Branwell vertoont
een voor zijn leeftijd opmerkelijke kennis van Engelse staatkundige instellingen,
vooral de parlementaire procedure, waarvan die van Verdopolis een copie waren.
Deze beschrijving van de revolutie door Branwell, die gedrukt ruim 60 pp. in beslag
neemt,
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is een verhaal van eindeloze slachtingen en veldslagen, met weinig structuur of
aardigheid; de stijl is vaak rommelig, maar soms opeens krachtig en helder; enkele
regels als voorbeeld van het laatste:
‘I was awoke this morning by the sound of firing in the direction of Marchtown;
it was loud and incessant. I hastily dressed and went into the street to gather news,
but few persons were stirring. It was yet very early, probably 3 o'clock. The air was
cool and raw, the sky covered with dark masses of clouds which thickened rapidly,
but lay as if asleep in the iron heavens. All along the horizon was spread a pale line
of light flushing the clouds for a little way up with a crimson glow. I listened but
could hear no sound except the deep dull bursting sound of the cannon several miles
distant whose repeated and measured charges suggested to me the idea of a funeral
bell tolling the death of one of the great armies about to engage in fight before me.’
In dit verhaal vinden wij niet de meer verfijnde tekening van de karakters van de
hoofdpersonen, zoals bij Charlotte. De revolutie eindigt tenslotte met een overwinning
van het gezag en de dood van Rogue. Dit verhindert natuurlijk niet dat Branwell hem
in een volgend verhaal laat optreden, waar hij de zeeroverij weer heeft opgevat, die
hij vroeger al lange tijd had beoefend. Door een onwaarschijnlijke manoeuvre weet
hij zich meester te maken van hand en hart van Lady Zenobia Ellrington en krijgt zo
weer een plaats in de society van Verdopolis. Charlotte heeft al eerder deze Lady
Zenobia beschreven: een temperamentvolle donkere schoonheid, bovendien
onwaarschijnlijk geleerd - iets wat alleen de kinderen Brontë konden bedenken. Zij
maakte toen vergeefs haar vurige avances naar de markies van Douro (Zamorna),
die de zoet-lieve Marian Hume prefereert, beter passend bij Charlottes romantiek.
In 1831 ging Charlotte naar een kostschool in Roe Head. Branwell ging door met
zijn kronieken van de Grote Revolutie; zij schreef in deze tijd niets, maar kwam na
anderhalf jaar zelfstandiger en minder eenzijdig terug. Het belangrijkste gevolg van
deze scheiding was dat Emily en Anne, die tot nu toe, hoewel niet schriftelijk, aan
het Young Men's Play hadden meegedaan, hun eigen weg gingen en Gondal schiepen.
Charlottes verhalen worden na haar terugkomst wat realistischer, en zij richt haar
aandacht af en toe op andere tonelen dan salons of parken. Zij maakt wel eens gebruik
van de rare types die door Branwell gecreëerd zijn, maar doet dat met meer humor
en gratie. Maar men stelle zich voor hoe haar tijdgenoten hadden gereageerd als zij
van een jong meisje de beschrijving

Libertinage. Jaargang 1

24
van een straattoneel hadden gekregen waar als vermaak kinderen gemaltraiteerd
worden, die tijdgenoten waarvan een de auteur van Jane Eyre qualificeerde als ‘a
person who liked coarseness.’ Zamorna gebruikt soms ook zeer weinig verheven
taal. Zo heeft de samenwerking met Branwell er toe bijgedragen dat Charlotte vrij
was van sommige taboe's, die in haar tijd het schrijven belemmerden, zeker voor
vrouwen; een vrijheid, die zij in haar romans tenminste voor een deel heeft behouden.
Zij houdt zich ook aan de gegevens van zijn politieke en militaire geschiedenis, maar
heeft daar voornamelijk interesse voor als speelruimte voor haar personen. In ‘The
Foundling’ houdt Charlotte zich ook bezig met de schurkenstreken van Alexander
Rogue, maar de strijd heeft bij haar niet de vorm van grote officiële bloedbaden,
maar van pesterijen in salons, vergiftiging, ja zelfs nog tovenarij. Hier vindt men
ook de romantische liefdeshistorie van de serieuze Edward Sidney en de
lichtzinnig-charmante Lady Julia; het is mooi deze te vergelijken met een scène uit
hun huwelijk in een later fragment, waar Sidney als echtgenoot angstvallig de hand
op de beurs houdt.
Ook Branwells historie ontwikkelt zich verder. Zamorna verslaat weer eens de
Ashantees, een negervolk waar men al sedert het begin van de kolonisatie last van
heeft; hun aanvoerder is Quashia, die als een van Zamorna's simpeler vijanden
fungeert, omdat Alexander Rogue als Duke of Northangerland een rol van hoger
orde moet spelen. Zijn verhouding tot Zamorna krijgt een tragisch karakter; een
wederzijdse aantrekkingskracht kan uitbarstingen van haat niet verhinderen. Zamorna
is nu met de dochter van Northangerland getrouwd. Zijn lieve vrouwtje Marian is
soms dood, maar wordt door Charlotte ook wel als verlaten klagend voorgesteld.
Deze scheiding zal wel Branwells werk zijn geweest. Northangerland ondersteunt
zijn schoonzoon Zamorna, wanneer deze als beloning voor zijn militair succes een
eigen koninkrijk opeist, waartoe het oostelijk deel van Glasstown country bestemd
wordt.
Nu is Zamorna Koning van Angria; een nieuw stadium in het verhaal. De westkust
van Afrika ziet er heel anders uit dan vijf jaar geleden. Het dromenland is geëvolueerd
naarmate de Brontës zelf ouder werden, en de figuren hebben zich ontwikkeld, niet
volgens psychologische wetten, maar doordat het verhaal een eigen leven heeft
gekregen en evenzeer zijn schrijvers meeneemt als andersom. Zamorna ontplooit
zich tot een Byroniaanse held, (Byrons invloed is trouwens overal in verhalen en
gedichten duidelijk merkbaar), amoreel zoals de hele wereld van Angria en
Verdopolis, waar slechts het criterium: ‘voor of tegen Zamorna?’ geldt. Zamorna
stelt zich boven de wet, hij is te
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superieur om voor het welzijn van anderen meer dan oppervlakkige belangstelling
te hebben, terwijl Northangerland (alias Rogue), twintig jaar ouder, geluk en leven
van zijn omgeving bedreigt niet alleen uit eerzucht, maar ook uit misanthropisch
plezier. Charlotte probeert hier een satanische grootheid te bereiken, die Emily later
volledig zou weten te realiseren in Heathcliff. De broer van Zamorna, Lord Charles,
achter wie Charlotte zich verschuilt bij het schrijven van haar zedebeelden, is
verworden tot een raar aapje, een belachelijke spring-in-'t-veld, met als voornaamste
eigenschap een enorme nieuwsgierigheid, die hij bevredigt door te luisteren naar het
geroddel van het personeel der verschillende paleizen, of door te spionneren vanachter
deuren en gordijnen, eens zelfs van boven af uit een kroonluchter. Zo is hij van alles
op de hoogte en bruikbaar voor Charlottes doel.
Een groot aantal figuren, in hun onderlinge samenhang, is verder door Charlotte
en Branwell tot ontwikkeling gebracht; de hele society van Verdopolis en Angria
staat de lezer nu voor ogen. In deze korte weergave kan ik alleen iets van
hoofdpersonen en -intrigue vertellen, al geeft dat maar een klein kijkje op heel dit
schitterend gewemel. Wel kan ik een paar namen noemen, zonder die verder te
plaatsen: zo is daar Thornton, voogd van Lord Charles, een stoer, rondborstig militair,
dan de nobele Duke of Fidena, Lord Hartford, even aristocratisch als immoreel,
Captain Tree, de uitgever wiens naam op de titelpagina van al de werken van Charlotte
en Branwell voorkomt, Mina Laury, Zamorna's maîtresse, Louisa Vernon, een van
Northangerlands dito's, Edward en William Percy, zijn verstoten zoons, in een typische
verhouding van oudere en jongere broer, Robert King genaamd S'Death en Henri
Montmorency, een plebejische en een meer voorname handlanger van Northangerland,
Lord Lofty, een leeghoofdige jonge edelman, die door Zamorna in 't ootje wordt
genomen - ik noem er maar een paar. De enorme omvang van deze verhalenserie
maakt het mogelijk om dit grote aantal lieden zulke geprononceerde karakters te
geven, dat er werkelijk iets met ze te beginnen valt.
Charlotte vindt het nu blijkbaar te kinderachtig om doden eenvoudig weer levend
te verklaren of personen zonder excuus radicaal van karakter te laten veranderen, en
maakt om dat te vermijden gebruik van de merkwaardigheid, dat bijna alle verhalen
over Verdopolis of Angria op naam staan van een van hun bewoners: ze hoeft dus
maar een ander te laten verklaren dat zijn voorganger gelogen of gefantaseerd heeft.
Het eerste verhaal wordt dan iets als een droom in een droom.
Deze qualiteit van fantasie in het quadraat zit al in de opzet
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van ‘The Spell, an Extravaganza’, dat Charlotte, zoals zij met de titel aangeeft, ook
in Angria-verband niet voor geschiedschrijving wil laten doorgaan. Lord Charles
Wellesley, de ‘auteur’, splijt hier zijn broer in een (geheime!) tweeling, wat volgens
een epiloog een poging is om diens krankzinnigheid aan te tonen. Een ingewikkelde
intrigue brengt ons langs allerlei dramatische scènes, die hier en daar wat drakerig
zouden kunnen aandoen, als wij niet merkten dat Charles (of Charlotte) ons bij de
neus heeft en dat het een soort grapje is. Soort grapje, want in sommige scènes,
waarin haar lievelingsfiguren optreden (zoals Mina Laury, trouw aan haar Zamorna
tot in de dood en erger) heeft zij zeker weer een hoeveelheid gevoel verwerkt; zij
kan niet laten met hen mee te leven, al is dit geschriftje wellicht niet meer dan een
oefening in het opbouwen van een intrigue.
Angria, het rijk van Zamorna, wordt met enthousiasme ingericht. Alle jeugdige
aristocraten, snobs en pretzoekers trekken erheen. In Verdopolis blijven alleen
douarières en reactionnairen over, plus enkele schurken of vijanden van Zamorna
(wat hetzelfde betekent.) De hoofdstad Adrianapolis (Adrian is een voornaam van
Zamorna) verrijst als een marmeren paddenstoel aan de oevers van de Calabar.
Branwell vertelt ons nauwkeurig hoeveel inwoners iedere provincie heeft, hoe de
administratie werkt, beschrijft de kroning en de opening van het eerste parlement
van Angria.
Ook op politiek gebied is Charlotte actief, wanneer zij bij de onvermijdelijke ruzies
in parlement e.d. de partij van Zamorna schrijft, terwijl Branwell dat doet voor
Northangerland (Rogue). Zij houdt zich verder weer voornamelijk bezig met het
intiemere leven van haar personen, al krijgen ook openbare gebeurtenissen hun
beschrijving als achtergrond van het menselijk spel. Speciale vermelding verdient
uit haar ‘My Angria and the Angrians’ een merkwaardige opschepper, in wie wij
Branwell herkennen, merkwaardig vooral als hij zich aan grootspraak te buiten gaat
over zijn gedroomde toekomst, en als hij met minachting zijn zusters karakteriseert:
(Charles Wellesley komt hem tegen op weg naar Angria en vraagt in een gesprek)
‘What are your sisters' names?’ ‘Charlotte Wiggins, Jane Wiggins, and Anne
Wiggins.’ ‘Are they as queer as you?’ ‘Oh, they are miserable silly creatures not
worth talking about. Charlotte's eighteen years old, a broad dumpy thing, whose head
does not come higher than my elbow. Emily's sixteen, lean and scant with a face
about the size of a penny, and Anne is nothing, absolutely nothing.’ ‘What! Is she
an idiot?’ ‘Next door to it.’
Branwell richt een oorlog aan met de Ashantees, maar daar-
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mee niet tevreden, laat hij tenslotte Angria met een coalitie van de meest uiteenlopende
vijanden slaags raken. En nog een ander gevaar bedreigt Zamorna. Hij heeft niet
kunnen laten zich opnieuw te verbinden met Northangerland. Deze was teruggekomen
uit de afzondering waarin hij zich, na de ruzies tijdens de totstandkoming van Angria,
teruggetrokken had, en werd eerste minister. Dit blijkt noodlottig: terwijl Zamorna
aan alle kanten belaagd wordt, maakt Northangerland het hem nog moeilijker door
in Verdopolis zijn zoveelste revolutie te proclameren. Onder deze omstandigheden
heeft ook Charlotte een ruime keuze uit dramatische tonelen: Zamorna's trouwe en
hoogstaande Mina Laury smeekt of zij met hem mee mag op de veldtocht, wat hij
in verband met het moreel van zijn troepen niet kan toestaan; Northangerlands moeder
werpt haar zoon zijn verraad voor de voeten, het hart gebroken nu zij inziet dat zij
een Judas ter wereld heeft gebracht; en vooral: Zamorna besluit zijn vrouw Mary
Henrietta, de fiere dochter van Northangerland, te verstoten en te laten wegkwijnen,
om zo de vader in het hart te treffen op een van de weinige plaatsen waar het niet
van steen is. De wegkwijnende en soms stervende Mary is onderwerp van
verschillende verhalen en verzen; die van Charlotte zijn betere lectuur dan Branwell's
geschiedenis, want de cumulatie van vijanden, revolutionnairen en zomaar schurken
is zodanig, dat men het niet meer kan bijhouden. Zijn sterfscène van Mary mist zijn
dramatisch effect door lange beschrijvingen en eindeloze laatste woorden.
In 1835 gaat Charlotte, nu als onderwijzeres, naar de school in Roe Head. Emily
gaat mee als leerling. Zij voelen zich beiden doodongelukkig, Emily zozeer, dat zij
maar weer naar huis wordt teruggehaald. Als Charlotte hier later over schrijft, zegt
zij dat zij de enige was die wist wat er met haar zuster aan de hand was. Wij weten
dat nu ook: haar heimwee gold Gondal. Charlotte was er zelf niet beter aan toe; in
fragmenten uit deze tijd vergelijkt zij Angria met een ark die het enige is wat op de
verlaten zondvloed van haar wereld drijft. Weg van huis kan zij er niet over schrijven,
durft er zelfs nauwelijks over te denken. Zij leeft dagenlang op een Angria-stukje
dat Branwell haar stuurt. Toch begint zij zelf ook weer; zij kan niet zonder wat zij
noemt dit ‘system strange as some religious creed.’ ‘I cannot enter into any continued
narrative’, klaagt zij: maar er gaat juist een bijzondere charme uit van deze wisselende,
aaneengeregen impressies, slechts bijeengehouden doordat zij passen in de bekende
Angriaanse verhoudingen en binnen het raam van Branwells calamiteuze
mannen-historie. Haar taal wordt anders nog lang niet onsamenhangend: zij kan een
syntactische
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constructie maken van twee bladzijden lang, zonder dat het gewrongen wordt. Zij
beheerst haar klassieke Engels zo, dat zij ook koorddansend elegant kan blijven. Zij
maakt ons trouwens niet in slaap door een al te fraaie opeenvolging van
mooi-geconstrueerde perioden, maar brengt afwisseling door kortere zinnen en
puntige uitdrukkingen.
Is Charlotte ongelukkig, Zamorna is er ook slecht aan toe. Zijn ster daalt. Charlotte
citeert de kranten van Angria die als hyena's op hun vroegere meester aanvallen, en
beschrijft een veiling in Douro Villa waar onder gejoel de bezittingen van Zamorna
worden verkocht. Zijn schilderij komt in handen van een kroegbaas, die het met
bijschildering van een zotskap en een pot bier als uithangbord wil gebruiken. Tenslotte
laat Branwell Zamorna zijn laatste slag verliezen, zijn hele leger wordt vernietigd,
hijzelf gevangen genomen en naar Verdopolis gevoerd, waar Northangerland als
dictator troont. Veel plezier heeft die daar niet van: zijn medestanders zijn van een
twijfelachtige betrouwbaarheid, zijn dochter sterft de kwijndood en zijn geweten
kwelt hem tegenover Zamorna. Zozeer, dat hij niet er toe kan komen diens doodvonnis
uit te voeren, maar hem naar een ballingsoord stuurt op zijn oude piratenschip de
Red Rover onder S'Death. Grote commotie ontstaat, wanneer hij dit aan zijn
rotgenoten meedeelt, die zich samen al zaten te verheugen over hun wraak op
Zamorna; Quashia had diens zoon met een roodgloeiend ijzer de ogen uitgestoken
(‘hissing and searing into the brain’ volgens Branwell) en was van plan dat persoonlijk
aan de vader mee te delen.
Is het gezocht om verband te leggen tussen Charlottes verblijf in Roe Head en de
ballingschap van Zamorna? Zeker is het begrijpelijk dat zij over het laatste een lang
gedicht gaat schrijven, een van haar best afgewerkte producten. Het is een monoloog
die Zamorna in zijn verbeelding tot Northangerland richt. Hij bemijmert hun
verhouding, en zijn nog steeds ongeschokt besluit om zijn vrouw Mary als wraak op
haar vader te laten sterven. S'Death, schipper van het bailingsschip, weet met zijn
piratenervaring wel iets beters te bedenken dan deze wegkwijnerij: Zamorna had zijn
Mary mee aan boord moeten nemen, en haar oude tedere gevoelens weer moeten
opkweken; en op een zomernacht, zo spreekt de oude schurk, had hij haar, zonder
haar sluimer te verstoren, naar dek moeten dragen en ‘have given her to the bosom
of the sea’.
‘It would look well, says Sdeath, to see her sinking,
All in white raiment, through the placid deep,
From the pure limpid water never shrinking,
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Calmly subsiding to eternal sleep,
Dreaming of him that's drowning her, not thinking
She's soon to be where sharks and sword-fish leap;
And, if she rose again a few days hence
Looking like death, it would but stand to sense.’

Zoiets kon een meisje van twintig onder de regering van Victoria beter niet aan
anderen laten lezen. Vooral de weinig romantische laatste twee regels. Men kan hier
ook niet, zoals hierboven aannemen dat het zonder meer op Branwells bloederige
verhalen is geïnspireerd; de gemenigheid is hier te subtiel, wordt te smakelijk
opgediend, en subtiliteit, immers, is niet Branwell's fort. Verderop in dit vers vertelt
Zamorna hoe zijn liefje Mina Laury zich aan boord smokkelt, tegen wie hij zich eerst
afwijzend gedraagt uit loyaliteit tegenover zijn stervende Mary.
Wat ik zoëven zei over de coïncidentie van Charlotte's en Zamorna's ballingschap
impliceert een gezichtspunt: dat Zamorna voor Charlotte niet alleen een mannelijk
droombeeld is, maar dat zij zich ook met hem identificeert. Te bewijzen is het
natuurlijk niet, maar ik meen het zelfs op te merken in zijn verhouding tot een flink
trouw dapper meisje als Mina Laury, dat daarin alleen maar object is; zij heeft niets
van een Jane Eyre. Toch kan men zeggen dat Charlotte, al wordt zij nog zo door
Angria als geheel beheerst, genoeg distantie van haar figuren houdt om met ze te
blijven spelen, om niet van één ervan ‘slachtoffer’ te worden.
Terwijl Zamorna, blijkbaar van het schip ontvlucht, in Frankrijk rondzwerft (een
fantasie-Frankrijk tegenover de mond van de Niger), is Angria er ongelukkig aan
toe. Northangerland, dictator in Verdopolis, stelt over Angria een regering van de
meest uitgezochte schurken aan, die daar met hun troepen enorm huishouden,
moordend, verkrachtend en brandstichtend op het land, als jachtwild beschouwend
de loyale boeren die in woeste streken ondergedoken zijn. Maar deze toestand duurt
niet lang. Trouwe aanhangers van Zamorna zetten de strijd tegen de onderdrukker
voort. Tenslotte keert hij zelf terug, stelt zich aan het hoofd van zijn troepen en trekt
zegevierend op naar Verdopolis.
Na de overwinning begint weer een kalmer periode van politiek en society-leven.
Northangerland wordt na enige tijd weer in genade aangenomen en mag als simpel
particulier in Angria zijn dagen slijten; Charlotte en Branwell konden iemand met
wie zij zolang hadden meegeleefd niet blijvend opzijzetten. Wij treffen hem aan in
zijn landhuis, met geaffecteerde verfij-
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ning op een sofa kwijnend, en zich ergerend, aan Zamorna, die hem daar komt
taquineren, maar die hij toch niet goed zou kunnen missen. Zij hebben beiden aan
romantische grootheid verloren, maar aan menselijkheid gewonnen. De tendens, die
aldoor al merkbaar was, zet zich voort: Charlotte legt zich in deze laatste periode
nog meer toe op de beschrijving van reële en alledaagse menselijke verhoudingen
(al waren ze voor Haworth nog lang niet alledaags!) In een manuscript dat door Miss
Ratchford beschreven wordt vinden wij een scène, waarin een onaanzienlijk meisje,
gouvernante, (en zuster van een weerzinwekkende drankzuchtige raté: vergelijk
Branwell) door haar geestelijke qualiteiten de liefde opwekt van een aristocraat,
welke haar voorstelt zijn maîtresse te worden, zoals Rochester dat later aan Jane Eyre
zal doen. Hier wordt het belangrijkste verschil tussen juvenilia en later werk
doorbroken: Charlotte komt voor het eerst zelf in Angria binnen.
Al eerder had Charlotte zich verwijten gemaakt dat haar geest zo volledig in beslag
werd genomen door Angria, dat zij haar Bijbel er voor vergat. Zij voelt het als een
ongeoorloofd en steriel genoegen, ook omdat zij nooit door publicatie haar
medemensen er in kon laten delen. In 1839, 23 jaar oud, neemt zij tenslotte, toch
weemoedig, afscheid van Angria:
‘I have now written a great many books and for a long time have dwelt on the
same characters and scenes and subjects. I have shown my landscapes in every variety
of shade and light which morning, noon, and evening - the rising, the meridian and
the setting sun can bestow upon them. Sometimes I have filled the air with the
whitened tempest of winter: snow has embossed the dark arms of the beech and oak
and filled with drifts the parks of the lowlands or the mountainpass of wilder districts.
Again, the same mansion with its woods, the same moor with its glens, has been
softly coloured with the tints of moonlight in summer, and in the warmest June night
the trees have clustered their full-plumed heads over glades flushed with flowers. So
it is with persons. My readers have been habituated to one set of features, which they
have seen now in profile, now in full face, now in outline, and again in finished
painting - varied but by the change of feeling or temper or age; lit with love, flushed
with passion, shaded with grief, kindled with ecstasy; in meditation and mirth, in
sorrow and scorn and rapture; with the round outline of childhood, the beauty and
fulness of youth, the strength of manhood, and the furrows of thoughtful decline; but
we must change, for the eye is tired of the picture so oft recurring and now so familiar.
‘Yet do not urge me to fast, reader: it is no easy theme to
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dismiss from my imagination the images which have filled it so long; they were my
friends and my intimate acquaintances, and I could with little labour describe to you
the faces, the voices, the actions, of those who peopled my thoughts by day, and not
seldom stole strangely even into my dreams by night. When I depart from these I
feel almost as if I stood on the threshold of a home and were bidding farewell to its
inmates.When I strive to conjure up new inmates I feel as if I had got into a distant
country where every face was unknown and the character of all the population an
enigma which it would take much study to comprehend and much talent to expound.
Still, I long to quit for awhile that burning clime where we have sojourned too long
- its skies flame - the glow of sunset is always upon it - the mind would cease from
excitement and turn now to a cooler region, where the dawn breaks grey and sober,
and the coming day for a time at least is subdued bij clouds.’
In het voorgaande gaf ik de hoofdlijnen van het Angria-verhaal, zoals dat naar voren
komt uit de fragmenten die ik onder ogen kon krijgen. Omdat het zo weinig bekend
is, trachtte ik een algemene indruk te geven en beperkte mij niet tot analytische
beschouwingen. Van de charme van Charlotte's Angria; de vaak overtuigend
getekende personen, de amusante conversaties, de landschappen, haar sarcastische
beschrijving van een dissenters-kapel of de perikelen van een kale jonker kan men
een werkelijke indruk slechts krijgen uit tientallen bladzijden citaat. Daarom wil ik
hier nog aan toevoegen, dat de lectuur van Angria ook de moeite waard is uit een
ander oogpunt dan dat van de biograaf of invloeden-zoeker - het oogpunt van de
lezer. Tenslotte is litteratuur er om gelezen te worden, naïefweg gelezen. Angria is
voor mij van meer menselijk belang dan bijvoorbeeld heel het fraai-gepolijste werk
van Jane Austen; dat men bij het eerste wat nonsens op de koop toe moet nemen
(soms delicieuze nonsens trouwens) wordt ruim uitgewogen door het geloof dat
Charlotte in haar schepping had, en dat zij ook op haar lezer weet over te brengen.
De latere Angria-fragmenten kunnen zeker een vergelijking met haar romans
doorstaan. Men kan de eerste zeer wel als een leerschool voor de laatste beschouwen,
waar bijvoorbeeld het overtuigend realiseren van emotionele toestanden, dat Charlotte
typeert, nog in een ontwikkelingsstadium is, maar daartegenover blijkt uit Angria
veel bewegelijkheid van geest, die later verloren is gegaan.
Over Branwell kan het oordeel niet zo gunstig zijn; het is waar dat hij soms in zijn
proza een onmiskenbare aanleg ver-
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toont, en in zijn poëzie, vooral in zijn vaak zeer goede Horatius-vertalingen, komen
regels voor van een peil, dat Charlotte eigenlijk nergens bereikt; maar telkens bederft
hij alles weer, zoals hij ook zijn eigen leven bedorven heeft; veel van zijn verhalen
en kronieken worden vervelend door hun pompositeit en langgerektheid, zijn mensen
krijgen weinig kleur. Daarvoor moet Charlotte steeds weer zorgen.
Voordat wij verder op de verhouding tussen Charlotte's juvenillia en haar romans
ingaan, moeten wij omkijken naar de twee jongste Brontës, die wij in 1831 achterlieten
toen ze een eigen spel hadden opgezet. Helaas is hier niet veel over te vertellen. Al
het proza, waarin hun rijk van Gondal werd gerealiseerd, is verloren gegaan. Om
iets ervan te weten te komen hebben wij slechts enkele dagboekfragmenten, en de
gedichten van Emily. Deze hebben een merkwaardige geschiedenis. Emily en
Charlotte hebben in hun uitgaven alle sporen van Gondal verwijderd door de titels
en de eigennamen te vervangen, hele stukken weg te laten en andere toe te voegen,
waardoor soms de hele strekking van een gedicht is veranderd. Zij hebben uit een
vers waar boven staat ‘Julian M. and A.G. Rochelle’ twee stukken gepubliceerd onder
de titels The Visionary en The Prisoner. Het eerste bevat twaalf regels van het
oorspronkelijke vers, waarin Julian M. naar een zeer concrete A.G. Rochelle uitkijkt,
met acht regels van Charlotte, (Emily was toen al dood,) waardoor men zich een
meisje is gaan voorstellen (Emily zelf) dat naar een geliefd visioen of een visionnaire
geliefde uitkijkt! Nu Emily's verzen langzamerhand in de oorspronkelijke staat aan
het licht zijn gebracht blijkt, dat daarvan vele, zo niet bijna alle, op
Gondalverhoudingen slaan. In de nieuwe uitgave van Emily's poëzie naar de
manuscripten2) geeft de reeds genoemde Miss Ratchford zelfs een rangschikking van
een gedeelte ervan als een epos van Gondal. Dat thuisbrengen wordt nog moeilijker
gemaakt doordat Emily haar verzen niet, zoals Charlotte schreef in de volgorde van
het verhaal waar zij betrekking op hebben. Het zijn meest lyrische reminiscenties
aan gebeurtenissen die zij wellicht jaren tevoren in haar Gondal-geschiedenis
beschreven heeft, en die in haar geest zijn blijven leven.
Uit deze weinige gegevens krijgen wij enige indruk van wat Gondal moet zijn
geweest. Het ziet er heel anders uit dan Angria. Hier geen prachtige steden of
salonromantiek. Het is een eiland in het Noorden van de Pacific, woest en
onherbergzaam, waarop een trots en vrijheidlievend ras woont. De gebeurtenissen
spelen zich vaak in de vrije natuur af en Emily's mensen

2) C.W. Hatfield, The complete Poems of Emily Jane Brontë, Columbia, University Press, New
York 1941.
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kennen niets vreselijkers dan gevangenschap. Hier worden geen doden levend
gemaakt: in meer dan een Gondal-gedicht klaagt een man of vrouw over de scheiding
voor altijd van de geliefde. In deze sfeer heeft zelfmoord ook zijn plaats, die in Angria
voor zover ik weet ontbreekt. Later wordt de mogelijkheid tot gevarieerde handeling
vergroot door de ontdekking van een tropisch eiland in het Zuiden van de Oceaan,
dat door de Gondalianen gekoloniseerd wordt - toch hebben zij heimwee naar hun
gure vaderland. Merkwaardig is verder dat deze cyclus als hoofdpersoon een vrouw
heeft. Zij komt na een gelukkige jeugd in allerlei avonturen terecht; haar
oorspronkelijk zachtmoedige aard wordt steeds harder. Zij verliest haar koninkrijk,
wint het weer terug, maar wordt tenslotte aangetroffen op de ‘moors’, zwervend met
een enkele getrouwe, en wij zien haar vermoorden door een nobele schurk, die
daarmee de liefde tracht te verwervan van een vroegere, thans hatende, vriendin van
het slachtoffer. Dit laatste is een stukje reconstructie van de intrigue van Gondal,
zoals Miss Batchford die beproeft; zo'n stuk geraamte is op zichzelf natuurlijk niet
aantrekkelijk, maar, zoals sfeer en feiten van de gedichten helpen om ze tot een snoer
te rijgen, zo helpt dat snoer weer om de gedichten beter te begrijpen.
Emily nam geen afscheid van Gondal; in dezelfde tijd als Wuthering Heights
schreef zij een lange Gondal-ballade, die iets van dezelfde sfeer heeft, en in een
aanduiding van de doelloosheid van de wraak verwantschap vertoont met dat boek;
het wraakmotief in Wuthering Heights vindt men geanalyseerd in een superieur essay
van Vestdijk (in De Poolse Ruiter). Anderhalf jaar later, een half jaar voor haar dood,
schreef zij nog de eerste regels van een verbeterde versie. Men kan bij haar dus geen
tegenstelling maken tussen jeugd-geschriften en volwassen werk, in die zin dat het
ene haar Gondal-fantasieën zou omvatten en het andere uit Wuthering Heights zou
bestaan. Hier ligt ook een gedeeltelijke verklaring voor het uitzonderlijk karakter
van dat boek. Het is een verhaal van de Gondal-soort, dat, omdat het voor publicatie
bedoeld was, een Yorkshire-kleed heeft gekregen. Men kan ook zeggen dat Emily
voor het publiek een Yorkshire-roman heeft willen schrijven, maar niet anders kon
dan de hoofdfiguren en hun verhoudingen op Gondalwijze behandelen, wie weet
zelfs aan Gondal ontlenen. Het komt op hetzelfde neer, verschil is er alleen in de
graad van bewustheid waarmee Emily deze wolf met een schaapsvel trachtte te
omkleden. (Die wolf is daar gelukkig niet tammer op geworden.) Dat Emily werkelijk
in weltfremde naïveteit dacht, dat het in York-shire zo toeging, is wel zeer
onwaarschijnlijk. De knecht Joseph is bijvoorbeeld heel realistisch getekend.

Libertinage. Jaargang 1

34
Het ‘monolithisch’ karakter van Wuthering Heights zou dan meer speciaal daarin
kunnen liggen, dat dit boek, aansluitend op de Gondal-cyclus, in zekere zin een
kinderverhaal gebleven is; dat daarom de gevoelens, de wraakzucht, de passie hierin
een compleetheid, een zuiverheid (in de zin van homogeniteit) en een schijnbare
a-sexualiteit hebben zoals men alleen bij kinderen aantreft. Bij Emily is deze
gevoelswereld intact gebleven door de continuïteit van haar Gondal-beleving, en
doordat de weinig storende invloeden van buiten waren. Daarbij komen de volwassen
vorm en techniek van Wuthering Heights, waardoor het pas zijn doordringendheid
krijgt. Wij zijn immers niet gewoon om de tragiek van echte kinderen au sérieux te
nemen. Het kan dus wel zijn dat de Gondal-verhalen niet zoveel indruk op ons zouden
maken als Wuthering Heights; dat Emily bij de eerste teveel een spel speelde om
ons in de gevoelens, in de waarheid van haar personen te laten geloven. Hoe het ook
zij, alles is verloren gegaan behalve de gedichten en die zijn vaak echt genoeg. Bij
dit alles blijft Emily's genie natuurlijk primair; deze alinea bevat alleen een opmerking
over een bepaalde wijze waarop het zich geuit heeft.
Ook bij Charlotte kunnen wij een parallel trekken tussen juvenilia en later werk.
Haar stijl vertoont een ononderbroken ontwikkeling. Is er in de inhoud een zelfde
essentieel verband te vinden als ik bij Emily meende te moeten aannemen? Miss
Ratchford meent van wel. In een gedétailleerde ontleding toont zij aan dat de personen
en de elementen van de intrigue van The Professor, Jane Eyre en Vilette, en in mindere
mate ook van Shirley, geïnspireerd en zelfs gecopieerd naar zijn voorbeelden uit
Angria. Een bijzondere rol speelt het gegeven van de broeders Percy, die geen vader
hebben die hun pad in de maatschappij effent, en waarvan de oudste, een harteloze
self-made zakenman, de gevoelige jongste terroriseert, tot deze zich weet los te maken
en zijn edeler karakter te ontplooien. In The Professor vinden wij ze precies zo terug,
in Shirley zijn ze wat door elkaar heen gelopen. Dit gegeven blijkt Charlotte zo
fascinerend, of bruikbaar, gevonden te hebben, dat zij het verschillende malen heeft
trachten uit te werken, ook in de vijfjarige periode tussen haar afscheid van Angria
en haar eerste roman.
Dat verschillende figuren in Charlottes romans als het ware uit het niets komen
(en evenzo, zelfs letterlijk, Heathcliff bij Emily) met een suggestie van een verborgen
achtergrond, wordt nu duidelijk: zij komen uit Angria. Miss Ratchford voert de
geheimzinnige correspondent van William Crimsworth en de geliefde van Hunsden
uit The Professor op Angria terug, en men kan ook denken aan de krankzinnige
vrouw van Rochester
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uit Jane Eyre; zij is wel niet onverklaard, maar toch zeer onwaarschijnlijk.
Dit gebruiken van oud materiaal is op zichzelf niets uitzonderlijks. Een schrijver
verwerkt in het algemeen zijn eigen levenservaring, misschien ook zijn vrienden en
kennissen in zijn romans. Men heeft Charlotte dan ook geregeld op deze wijze trachten
te ‘verklaren’: de ondervinding die zij in haar boeken verwerkte zouden terug te
brengen zijn op haar verblijf in Brussel en een ongelukkige liefde voor het hoofd
van de school waar zij was. Deze theorie verliest veel van haar arbeidsterrein door
de exploratie van Angria. Charlotte zocht haar materiaal waar het overvloedig
aanwezig was, in haar herinnering aan de vele honderden bladzijden juvenilia.
Toch kan ik niet, zoals Miss Ratchford, de romans van Charlotte als een aan de
eisen voor publicatie aangepaste voortzetting van Angria beschouwen. Hoeveel
figuren ook op Engelse bodem het spel van Angria dóórspelen, de belangrijkste,
zeker in Jane Eyre en Villette, is nieuw: de hoofdpersoon, want dat is Charlotte zelf.
Niet dat zij zo vaak haar eigen ervaringen beschrijft: zij speelt bijna steeds mee in
een Angria-omgeving, maar blijft zichzelf; zij vereenzelvigt zich met Jane Eyre, en
deze blijft in haar verhouding tot Rochester, de fiere gouvernante, die Charlotte was
op een ongelukkige soirée die Thackeray eens te harer ere hield.
Er is dus een groot verschil tussen Angria en in ieder geval de twee belangrijkste
romans; Charlotte heeft als het ware direct belang gekregen bij de inhoud van haar
verhaal. Deze boeken hebben een karakter dat men vergelijkenderwijs en soms
letterlijk autobiografisch kan noemen, en een persoonlijke verhaaltoon.
Het is waar dat deze persoonlijke toon aan Jane Eyre en Villette een sonoriteit van
gevoel geeft, die we in Angria niet vinden. Maar dit laatste heeft daartegenover vaak
een lichtvoetigheid, een humor en een gracieuze ironie die de latere boeken missen:
daar is immers de ernst ernst, zij beschrijft serieus en moeilijk leven en gaat
maatschappelijke problemen te lijf. Charlotte had veel plichtsgevoel, het schrijven
van haar latere boeken was voor haar een, zij het aantrekkelijke, taak. Angria
daarentegen was puur plezier en escapisme.
Branwell en Anne hebben in deze laatste bladzijden geen bespreking meer
gevonden. Zij beiden hebben hun voornaamste rol gespeeld in de samenwerking met
hun partners. Want ik geloof dat Emily, en zeker Charlotte, nooit zóveel plezier in
hun scheppingen hadden gehad als die waren ontstaan zonder het samen-beleven
met de geliefde broer of zuster.
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Hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn opmerkingen over Angria en Gondal.
Het is duidelijk dat zij slechts een klein gebied bestrijken van het terrein dat door de
studie der juvenilia ontsloten wordt. Men zal daar wellicht oplossingen vinden voor
nog vele raadsels, die de Brontës aan hun bestudeerders schenen op te geven. De
voorstelling van een wereldvreemd dorpsmeisje met een mystieke mijmerziel, die
in een plotselinge sprong-variatie het wonder van Wuthering Heights voortbracht,
blijkt ongegrond te zijn; het wonder ligt ergens anders. Iets dergelijks kan men van
Charlotte zeggen. Wel was men in latere tijd al op deze voorstellingen teruggekomen
en had meer nadruk gelegd op de uitgebreide lectuur van de Brontës, op litteraire
invloeden; maar nu blijkt dat deze in hun romans slechts doorgedrongen zijn via een
langdurige assimilatie in de juvenilia. Overbodig en onjuist blijkt ook de theorie van
Branwells bijzondere invloed op Emily.
Maar alle interessantheid zou het lezen van deze kinderverhalen nog niet
aantrekkelijk maken, als daar niet de overgave en het plezier uit spraken, de
intelligentie en de fantasie, waardoor ze uniek zijn
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[J.J. van Geuns: gedichten]
Bij het graf van mijn tweelingbroeder
Ik heb mijn tweelingbroeder zoo begraven
Dat als des nachts zich heft uit het geboomte
De roep der vogels (dat wie 't hoort in droom te
Wandelen schijnt) ook híj zich daaraan lave.
Dit was de laving die het meest hij lief
Gehad heeft toen zijn weg nog ging door 't leven:
Te toeven in de nachtelijke dreven
Als zich tersluiks een vogelstem verhief.
't Is dáárom dat ik zijn' herinnering
De nachten meer gewijd houd dan de dagen:
Meer dan den dag, die, een metalen wagen,
In 't langsrijden doet rinklen ieder ding,
Den nacht, waarin het loover siddren ging
Wanneer eenmaal de vogel had geslagen.

Meisje's klage
Hoe maakt die wijs mij nu zo moe,
Die 'k eenmaal zong bij 't veer?
Ik doe mijn groene luiken toe
Voor 't naadrend najaarsweer.
Daar is een eenzaam korenveld,
Een veld hier ver vandaan,
Waarboven nacht zijn sterren stelt,
Nu 't oogsten is gedaan.
Hoe woelig gaat nu de rivier
In 't naadrend najaarsweer!
Ik weet: mijn liefste is niet meer hier;
'k Wacht eenzaam bij het veer.
Hoe vaak heeft hij mij vergezeld
Bij 't nachtlijk huiswaarts-gaan.
Mijn liefste ligt in 't korenveld,
Kan nimmer òp meer staan.
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Reisnacht
Hoorde ik niet een venster klinken,
Deuren dicht en open gaan,
Zag 'k niet straks het licht der maan
Op beboschte bergen zinken?
Zoo kwam 'k aan deez' herberg aan.
(In welk vroegere bestaan
Zag ik reeds dit leidak blinken?)
Alles wart zich nu dooreen
Wat vandaag me is overkomen.
Is het waken, is het droomen,
Dat zijn spel drijft door mij heen?
Paardgetrappel.... kindergroet....
't Zingen van een kolenbrander....
Alles valt weer uit elkander,
Als het even mij ontmoet.
Waak ik, droom ik? Aan den stander
Hangt mijn jas en groene hoed!

Kwatrijn
Er is een wel voorbij de laatste hutten
Waaruit ik duizend liederen kan putten.
't Is dáár dat van 't Onzienlijke mij scheidt
Een oude muur die niet meer is te stutten.

J.J. van Geuns

Libertinage. Jaargang 1

39

[J. Gans: Stationswachtkamer Amsterdam]
Stationswachtkamer Amsterdam
Met de geur van haar nog aan mij
Na de hoogvlakte van de nacht
Temidden van werkelijkheid
Iets liefs dat nimmer kan zijn
Toch ondanks 't bedrijvig geluid
't Gesprek van de vroege machinist
De tafel met het potlood en papier
Dat het niet zinvolle belijdt
Noodlot: proef op de som te zijn
Bitterzoet noodlot tegen het gelijk
O, stationswachtkamer
Glimlach om de trein naar Parijs
Zoo dikwijls nagestaard
Maar het eigen hart en de eigen stad
Zoo zwart en ongekend
Zij slaapt en mijn schreden gaan
Vergezeld door flarden van drank
Straks opnieuw door regen en wind
Kruiselings en vermoeid
Opweg naar het verdere niets
En haar geur is morgen verwaaid.
J. Gans
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Corinna van Schendel
Don Sturla
Kort na Kerstmis ontmoette ik bij de familie B. een schilderachtige figuur waar ik
al vaak anecdotes over gehoord had, don Sturla, een gezette, slecht geschoren, viezige
doch levendige dorpspriester.
Hij zeeg neer op de makkelijkste stoel en zei: ‘Nou zal ik jullie vertellen welk
karweitje ik op Kerstdag bij de hand gehad heb. Ik had net mijn lekker gebraden
kippetje op tafel, toen ze me kwamen roepen omdat er een kerel dood wou gaan. Moet ik juist nou weg? Hadden jullie niet kunnen wachten? zei ik eerst. Enfin, ik
ben toch maar gegaan. Ik wist wel wat voor vlees ik in de kuip had, want ik kende
die vuile oplichter al, die anarchist, die geen biecht en niks geen priesterhulp wou
hebben vóór zijn dood. De pastoor en de overste van de Franciskaner monniken en
don M. waren óók al bij hem geweest, van alles hebben ze geprobeerd, maar niks:
hij wou niet. De familie liet me met hem alleen in de kamer, maar óók niet gek: ze
lieten de deur op een kier om af te luisteren wat ik zeggen zou. Ja, die luizen...
Nou, en ik zeg meteen tegen 'm: ‘Hou je koest, zanik niet en biecht nou maar, dan
ben je gauw van de zaak af. God zal je dan misschien wel je schurkenstreken
vergeven.’
Daar zegt me die kerel: ‘Ik geloof niet in God.’ - ‘Wel allemachtig, zeg ik, hoe
haal je zoiets in je stomme kop, stuk analfabeet dat je bent. Als een geleerd man
zoiets zou zeggen, nou, dan zou er nog over te praten zijn, - maar jij die zo stom bent
als het achterwerk van een koe, waar haal je de donderse brutaliteit vandaan. Weet
je wel dat zelfs Marconi, nou en dat was een geleerde man, als hij met z'n jacht hier
in de haven kwam, altijd naar de mis kwam op Zondag?’
Hij wees alleen maar naar de tafel, waar ie een paar van die boeken had liggen,
met van die titels: - God bestaat niet - Onze Revolutie - ‘Ja, zeg ik, hoor es effe, ik
heb niet veel tijd - maar als je voor je eigen bestwil nog iets wil doen om uit de hel
te blijven, dan wil ik je wel helpen. - Heb je pijn? Ja je ligt nou wel te piepen en te
klagen (ik, Kennie, onderbreek hem: wat had die man? - Don Sturla: - iets aan zijn
hart, dat stuk vuil had als een beest geleefd natuurlijk, en hij was pas 32 jaar, maar
lag nou te stikken) - ‘Pijn in je pens, zeg je? Man, dat is niks
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vergeleken bij wat je te lijden krijgt als je dood bent: beesten en vuur en zo... Maar
je schijnt het te willen, godvergeten stommeling.
Weet U wat die schobbejak toen tegen me zegt? ‘Goed dan, reverendo, dan wil ik
wel biechten, op voorwaarde dat ik 1000 lire van U krijg.’ - Nou, toen ben ik pas
goed gaan schelden, dat begrijpt U. - Stinkzwam, verrajer, dat soort vuile zaakjes
heb je je hele leven gedaan, dacht je mij daarvoor te krijgen? Branden zul je, ik moet
er niet aan denken wat je te wachten staat!
Toen zei-d-ie: - Nou, maakt U zich maar niet kwaad; van die 1000 lire wil ik wel
afzien. Maar geef me dan een fles wijn en een braadkip als ik biecht. - Nou begin je
wat verstandiger te praten, zeg ik - daar valt over te denken. Goed, dan wil ik wel voor je genezing - die wijn en die kip geven, maar dan moet je eerst biechten. - Nee,
eerst de wijn en de kip - zegt me dat vuile misbaksel. Ik: - eerst biechten. Hij: - eerst
de wijn.
Enfin, ik ben maar weggegaan. Want weet U, ze durven gewoon niet. Ze zouden
bést aan de kerk willen gehoorzamen, hoor, maar ze mogen niet van hun partij; ze
hebben hun handtekening moeten zetten, in bloed geschreven, dat ze tegen de kerk
zouden zijn.
Ik: ‘Hoe gaat het nu met die man?’ Don Sturla: ‘O slecht, ze geven hem zuurstof,
hij is bijna dood; laat ie maar creperen.’
Die man is enkele weken later overleden, zonder biecht, en met de wens om een
‘burgerlijke’ begrafenis (geen kerkelijke uittocht) te hebben. Het was al het derde
geval zo binnen een maand, vandaar de ‘belangstelling’ van de priesters. Het verhaal
gaat ook dat een verpleegster - sig.na Rossignotti - stilletjes een bidprentje onder het
matras van de zieke schoof, maar die merkte het, en gaf haar een klap in haar gezicht.
Don Sturla: ‘Komt U uit Holland? O, mooi land, daar leeft men goed; Holland is een
katholiek land, waar wij zijn, is het goed. - Wat? niet allemáál katholieken? Nou ja,
maar dan toch de meesten. Hebben ze er mooie kerken? - wèl, zegt U? - Maar toch
lang niet zo rijk en met zoveel goud als bij ons hè? - Vooral in deze streek hebben
we prachtige rijke kerken. Ja hoor, we zullen wel winnen. Die vuillakken, we krijgen
ze wel klein...’
Don Sturla stond en staat bekend als een moedige anti-fascist die zijn mening nooit
onder stoelen of banken stak. En verder stond en staat hij bekend als een genieter,
van vrouwen, van wijn en van minderjarigen (dit laatste volgens mijn communistische - schoenmaker).
Fragment uit een Italiaanse brief van 13 April 1948
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Alexander Raskin
Droefgeestige Samenraapsels
Uit het dagboek van een conjunctuurjager.
Donderdag. Vandaag de hele dag gewerkt - mijn kamer op en neer gelopen en
gedacht: wat zou ik nu eens kunnen schrijven? Ach, wat zou ik graag iets goeds tot
stand brengen, een echt essay, iets, dat, zoals men zegt, de spijker op de kop slaat.
Maar om een of andere reden sla ik er altijd naast. Een pijnlijk geval.
Zaterdag. In de Oudheid werden de mensen verpletterd tussen Scylla en Charibdis
en ik verongeluk tussen de gevaren van misprijzende en lovende critiek. Wat
vervelend, dat de criticus zich bij ons nog steeds niet bij de Rijksverzekeringsbank
tegen het maken van fouten kan verzekeren. Het zou zo moeten kunnen, dat je een
vierhonderd roebel inlegde - en daarvoor een heel jaar rustig kon werken. Gebeurde
het dan eens, dat je iemand bovenmatig had geprezen en je daarvoor op de vingers
werd getikt, dan zou je met je essay als bewijs van je dwaling meteen naar de spaarkas
moeten kunnen stappen. Voor het opstel over je in ‘Het Avondblad’ zou je dan een
uitkering ontvangen, gelijkstaand aan een lichte verwonding; voor een analoog stukje
in de ‘Literatoernaja Gazeta’ kom je in de categorie terecht van zware kneuzingen.
Voor een terechtwijzing in de centrale pers sta je gelijk met invaliditeit van de derde
klasse. Wat zou ik volgens dat systeem in welstand kunnen leven!
Maandag. De tien geboden van de verstandige criticus:
1. Laat nooit als eerste je stem horen.
2. Laat nooit als tweede je stem horen.
3. Kom pas als derde met je mening voor de dag.
4. Beken de fouten van je naaste.
5. Citeer veel!
6. Vermijd het uitspreken van een waarde-oordeel. Een goedkoop oordeel kan je
duur te staan komen.
7. Het is beter overdreven te verguizen dan niet genoeg te prijzen.
8. Als je een slag krijgt op je rechterwang, pas dan op voor je linker.
9. Een toneelcriticus is iemand, die gratis de schouwburg bezoekt.
10. Antwoord op de vraag, hoe iets je bevallen is met de woorden: weet ik het, ik
ben geen Shakespeare!
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Woensdag. Vannacht heb ik het hele huis met een vreugdekreet gewekt. Eindelijk
dan is de vrucht der verontwaardiging gerijpt over het boek van de schrijver N.,
waarvan het zaad precies twee jaar en vier maanden geleden bij het verschijnen in
mij is gevallen. Ik zal hem eens behoorlijk aftuigen!
Ik behoor immers niet tot die heetgebakerde recensenten, die, als zij gisteren iets
gelezen hebben, er vandaag reeds hun stukje over hebben geschreven. Ik maak niet
zo'n haast, - ik draag zoiets lang bij mij als een troetelkind. Maar o wee, als ik dan
eindelijk loskom...
Vrijdag. Ik had gisteren bijna de verzen van een jonge dichter geprezen. Goddank
heb ik me nog op tijd bedacht. Ik ben er nog van streek van. God behoede me ervoor,
mij met de jeugd in te laten. Je prijst er eens één aan en plotseling maakt hij zo'n
bokkesprong, dat je er tien jaar later nog de hik van hebt. Nee, dank je lekker, laat
dat prijzen maar aan de anderen over.
Zondag. Bezoek aan de Schouwburg. Het stuk is natuurlijk..., maar de spelers
zijn... in het werk van de regisseur voelt men duidelijk dat... een groot deel van het
publiek was na de tweede acte... ik persoonlijk meen, dat...
Ik las het over en was er ontroerd van. Zelfs mijn eigen vrouw zou geen kans zien
er een touw aan vast te knopen. Maar ik weet het precies - die puntjes heb ik er
immers zelf in aangebracht. Ach, kon je maar zulke essays schrijven! Dat zou een
zorgeloos leven worden. Iedereen zou erin lezen, wat hem goeddacht en ik zorg er
wel voor buiten schot te blijven. Iedereen zou tevreden zijn.
Dinsdag. Ik heb mijn essay over het boek van de schrijver N. ingeleverd. Ik heb
er al mijn jarenlang opgekropte verontwaardiging in gespuid. Het opstel is geschreven
volgens alle regelen van de ‘bon ton’. Het boek heb ik ‘geschrijf’ genoemd, de
schrijver N. ‘een zekere mijnheer N.’. In de afsluitende alinea heb ik het betreurd,
dat hier zoveel papier aan was verknoeid en ik heb mijn diepe leedwezen betoond
met de ongelukkige lezer. Alles is dus in orde, maar hoe komt het, dat ik vannacht
toch niet heb kunnen slapen? Waar ben ik bang voor? Ik ben immers nooit een haantje
de voorste geweest in het prijzen, ook nooit de eerste om iemand te verguizen, ik
trad altijd op ‘in het licht van de dag’ en toch raak ik altijd in de knoei. Verbitterd
denk ik: hoe komt dat toch? Wie kan me dat verklaren?
Woensdag. Mijn essay is afgedrukt. Wat zullen er de gevolgen van zijn?
Vrijdag. Een geweldige krach, een volkomen ineenstorting. Wie had dat nu kunnen
denken, dat N. een echte schrijver is, dat hij een goed boek geschreven heeft en dat
mijn essay een
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aanfluiting is en een typisch conjunctuur-product? Dit alles stond vandaag in de
Centrale Courant. Kijk, zo vergaat het me nu altijd. Ik ben een berouwvolle brief aan
de redactie begonnen. Al mijn zonden over een tijdsverloop van vele jaren heb ik
gebiecht. Ik heb al een ons of zes bijelkaar geschreven. Ik maak er een kilo van en
stuur het dan op. En voor de rest laat ik het aan de goden over...
(Uit Novij mir Nr 10-11 1946, vert. Charles H. Timmer)
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J. de Kadt Kroniek
Tegen het politieke gangsterisme
Op 20 Augustus 1940 werd Leo Trotzky, terwijl hij bezig was aan z'n boek over
Stalin, vermoord door een individu behorend tot, of onder de invloed staande van de
geheime Russische staatspolitie, die onder telkens wisselende namen, in Rusland en
in het buitenland, het behoud en de uitbreiding van het Russische totalitarisme tracht
te bewerkstelligen. Het boek over Stalin bleef dus onvoltooid. Het is in onvoltooide
vorm uitgegeven door Charles Malamuth, die behalve de zeven hoofdstukken en het
aanhangsel, door Trotzky reeds in het Russisch geschreven, uit het aanwezige
materiaal nog 5 hoofdstukken en 2 supplementen samenstelde.
Maar ook zo is het boek nog in sterke mate onvoltooid, want terwijl de 12
hoofdstukken ons niet verder brengen dan tot de dood van Lenin, houden
supplementen zich bezig met de ‘Thermidor’, d.w.z. de triomf van Stalin over de
andere vooraanstaande persoonlijkheden in de Communistische partij, van Trotzky
via Zinovief naar Boecharin, en met een aantal opmerkingen over de persoonlijke
eigenschappen van ‘Kinto’ - het Georgische woord voor ‘gangster’, dat een van
Stalins jeugdkennissen, de Bolsjewiek Mackaradze, reeds in 1923 gebruikte om
Stalin te karakteriseren -, alles uiterst fragmentarisch.
Eén opmerking van 6 1/2 regel is alles wat in de 434 pagina's van dit boek te
vinden is over het bondgenootschap Stalin-Hitler. En we vinden even weinig of
minder over die hele periode waarin Stalin de onbetwiste leider van de Russische
Staat was, over de periode dus van de Vijf-jaren-plannen, van het aan de macht
komen van Hitler, van het Front populaire, de Spaanse burgeroorlog, München etc.
etc. Ten slotte, hoe belangrijk de ‘Moscouse processen’ en ‘zuiveringen’
(Stalinistische woorden die zoals altijd in normale mensentaal zo ongeveer het
tegendeel betekenen van wat men met die woorden wil suggereren) ook zijn, veel
belangrijker zijn de sociaal-economische en culturele toestanden in Rusland en de
Russische buitenlandse politiek, direct, in de relaties met andere regeringen, en
indirect, door middel van de Comintern.
Het is waar dat Trotzky over de meeste van deze problemen afzonderlijke boeken
heeft geschreven, maar men mocht verwachten dat dit boek over Stalin, al deze
kwesties in verband met de invloed die Stalin op dit alles had - de ondertitel van het
boek is: ‘An Appraisal of the Man and His Influence’ - in hun juiste proporties en
samenhangen zou brengen. Helaas is dit niet het geval.
In z'n, onvertooide, Inleiding zegt Trotzky dat hij zich opzettelijk in hoofdzaak wil
bezig houden met het minder bekende deel van Stalins leven, omdat ieder die zich
voor politieke aangelegenheden interesseert wel weet wat Stalin na 1923 heeft gedaan.
Deze these wordt dan even later in dezelfde inleiding volkomen weerlegd als hij
schrijft: ‘I do not think that in all of human history anything could be found even
remotely resembling the gigantic factory of lies which was organized by the Kremlin
under the leadership of Stalin.’ Zo is het. De Russische voorstelling van de toestanden
in Rusland en van de Russische buitenlandse politiek is dóór en dóór leugenachtig,
en wel in een zodanige mate dat het resultaat ervan vaak beantwoordt aan de verwach-
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tingen door Hitler in ‘Mein Kampf’ uitgesproken: Als de leugens maar groot genoeg
zijn zal de gemiddelde man niet wagen te veronderstellen dat iemand zulke brutale
en voor de hand liggende leugens durft te gebruiken, en hij zal dus die ultra-krasse
leugens geloven.
Welnu, niet alleen kleine reptielen als Sayers en Kahn, in hun belachelijk boek
‘De grote samenzwering’, of kleine politici als de Amerikaanse gezant Joseph E.
Davies, hebben de Russische leugens geslikt, maar ook ‘grote’ politici als Benesj,
Franklin D. Roosevelt en zelfs de toch uiterst ervaren Churchill.
Vandaar dat het uiterst belangrijk zou zijn geweest als Trotzky juist de
Russisch-Stalinistische ontwikkeling van 1923 tot 1940 nog eens op zijn manier
belicht had.
Ik zeg opzettelijk ‘op zijn manier’, omdat ik van mening ben dat Trotzky niet in
staat was deze kwesties op een zo juist mogelijke manier te belichten. Want Trotzky
staat tegenover de ontwikkeling van de Russische revolutie voorzien van maatstaven
die tot onjuiste opmetingen moeten leiden. Hij beschouwt Stalin als het product van
de Bolsjewistische partij-machine. En hij zegt dan verder, aan het slot van de inleiding:
‘That machine, with its force and its authority, was the product of the prolonged and
heroic struggle of the Bolshevik Party, which itself grew out of ideas.’
Deze ‘ideas’ zijn dan die van Lenin. En die zijn voor Trotzky onaanvechtbaar.
Maar Trotzky zelf had in 1903, op dat Londense congres, waar de Russische
sociaal-democratie in Leninisten (Bolsjewiki) en Martowisten (Mensjewiki) uiteen
viel, met Martof en met allen die op de grondslag stonden van de Westerse cultuur
en de Westerse ethiek, aangegeven waarheen de Leninistische ideeën moesten leiden.
Rosa Luxemburg zou het, iets later, veel duidelijker nog formuleren, en ze zou in
1918 dit alles in haar critiek op de Bolsjewistische revolutie herhalen.
Het Leninisme moest leiden tot een personele dictatuur, uitgeoefend door middel
van een, tot militair instrument geworden, van ieder moreel en geestelijk leven
ontdane, partij. En in de loop der ontwikkeling moest het amoralisme van Lenin
(verborgen achter de formulering: ‘goed is, wat in het belang is van het proletariaat,
zoals ik - Lenin - dat opvat’) onvermijdelijk leiden tot het immoralisme van Stalin,
dat men zou kunnen samenvatten in de formule: goed is, wat Stalin aan de macht
brengt en houdt en wat die macht vergroot.
Maar macht, zonder ethiek en zonder voortdurende contrôle en critiek, leidt
onverbiddelijk tot macht om de macht en tot heerschappij van de gangsteristische
idee. En de gangster van nature die Stalin was, had dus de grootste kans om aan de
top te komen van de gangster-partij, die zich meester gemaakt heeft van de Russische
staat en de Russische maatschappij en die zich meester wil maken van de wereld.
‘Stalin can justly say, unlike the Sun King’ (zo eindigt Trotzky zijn boek, Stalin
vergelijkend met Lodewijk XIV, die zich moet beperken tot het ‘L'État, c'est moi’).
‘La Société, c'est moi’. Ja, maar dit alles lag besloten in het Leninisme, en zelfs al
in een bepaalde interpretatie van het Marxisme die zegt ‘wat de arbeidersklasse doet
is welgedaan’.
Trotzky heeft zich in 1917 overgegeven aan het Leninisme en aan de zo juist
geformuleerde interpretatie van het Marxisme, en hij is er nooit meer in geslaagd
zich daaraan te ontworstelen. Daarom is zijn critiek op het Stalinisme nooit
allesomvattend geweest en daarom heeft hij zich nooit kunnen losmaken van een
principiële aanvaarding van de Russische Staat, evenmin als van een kijk op de
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socialistische revolutie die de aanvaarding van het gangsteristisch principe in zich
sloot. Het is zijn tragedie dat hij ten slotte politiek en persoonlijk aan dat gangsterisme
te gronde is gegaan.
Men komt er vanzelf toe Trotzky's ‘Stalin’ te vergelijken met ‘Staline’,
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het boek van Boris Souvarine. En dan moet men tot de conclusie komen dat Souvarine,
met zijn onafhankelijkheid t.o.v. het Leninisme en van de Russische Staat, met zijn
onafhankelijkheid ook t.a.v. het Marxisme, dat hij door en door kent, een veel juister
beeld heeft gegeven van Stalin, z'n leven als obscuur socialistisch propagandist, z'n
verwerven van bekendheid in Bolsjewistische kringen, niet door politieke of
intellectuele bekwaamheid, maar als organisator van ‘onteigeningen’ die aan de
grenzen van het gangsterisme liggen, en door machinaties in de partij, z'n opkomst
in de leiding van de partij als instrument van Lenin, z'n fiasco als zelfstandig leider
vóór Lenins komst in Rusland in 1917, z'n verdere werkzaamheden in de organisatie
van de partij, waarbij hij de politieke leiding van Lenin aanvaardt, doch tegelijkertijd
een geweldige persoonlijke macht weet te scheppen als bestuurder van het apparaat.
Na de dood van Lenin komt Stalin dan naar boven als de vertegenwoordiger van dit
apparaat dat wil profiteren van de machtsposities waarin de Revolutie de Bolsjewisten
geplaatst heeft. De wil van dit apparaat om als nieuwe heersende klasse te genieten
van macht, glorie en luxe, brengt Stalin, die persoonlijk te grof is om van luxe te
genieten, maar die van macht houdt als geen ander en ongelofelijk ijdel is, naar voren.
Maar Stalins gangsterisme, z'n niet terugschrikken voor welke middelen en
methoden dan ook, speelt bij dit alles een grote rol, naast en benevens een realisme
en opportunisme, dat altijd rekening houdt met de directe machts-verhoudingen, dat
maling heeft aan alle theorie, doch de betekenis van de ‘theorie’ of ‘ideologie’
voldoende beseft om altijd een passende en ‘hooggestemde’ ideologie voor
massa-gebruik gereed te hebben - al deze eigenschappen spelen hierbij eveneens een
grote rol. Zo weet Stalin dan aan de top te komen, zich op den duur te ontdoen van
allen die een zelfstandige rol zouden kunnen of willen spelen, en ten slotte de ‘Führer’
van de Russische staat te worden, die ook op Führer-wijze wordt verheerlijkt en niet
alleen tot de grootste politicus, maar ook tot de grootste strateeg, filosoof, kenner
van de natuurwetenschappen, biologie, kunst, literatuur en inspiratie van het schone,
ware en goede wordt geproclameerd.
Souvarine laat ons in z'n boek zien welke grote blunders Stalin beging, zowel in
z'n binnenlandse politiek (de collectivisatie) als in z'n buitenlandse t.o.v. China,
Duitsland, Finland. Maar in al die gevallen was Rusland en was het regeringsapparaat
sterk genoeg om hem ten slotte toch door de moeilijkheden heen te helpen.
In het boek van Trotzky vindt men dit alles ook, maar aan de ene kant meer beperkt,
want het boek gaat eigenlijk slechts tot 1923, aan de andere kant veel uitvoeriger,
want Trotzky geeft onnoemelijk veel documentatie en détails. En voor Trotzky is
het buitengewoon belangrijk na te gaan wat de betrekkingen tussen Stalin en Lenin
waren, en in welk geval Lenin afkeuringen uitsprak, of waar z'n goedkeuringen, als
ze er waren, toch maar vrij koeltjes klonken etc. etc. Dat alles mag van belang zijn
voor mensen die menen dat iedere uiting van Lenin van wereldhistorische betekenis
is, voor de normale lezer wordt het op den duur vervelend. En leden van de C.P.N.
e.d. voor wie Stalin de feilloze opvolger van de onfeilbare Lenin is, zullen nu eenmaal
geen boek lezen van de duivel Trotzky, noch enig ander boek dat door Moscou is
afgekeurd.
Maar wellicht is dit alles van belang voor die intellectuelen die in de buurt van de
C.P. leven, doch die nog, ‘verkeerde’ boeken mogen lezen. Zij horen van C.P.-kant
dat Stalin altijd een geweldige rol speelde in de Bolsjewistische Partij, in de Russische
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Revolutie, in de Burgeroorlog etc. etc. Voor deze lieden zou het een onthulling zijn
te lezen - overvloedig gedocumenteerd - hoe in al de boeken die in Rusland verschenen
vóór 1923, de naam Stalin ternauwer-
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nood genoemd werd, en hoe zelfs 10 jaar later de geschiedvervalsing nog niet ver
genoeg was gevorderd om de grote fouten die Stalin in de burgeroorlog beging,
volkomen te verdoezelen. Dat Stalin b.v. verantwoordelijk was voor de nederlaag
van het Rode Leger in de oorlog tegen Polen, zal voor velen een verrassing zijn.
Zo kan men bij Trotzky heel veel vinden dat voor degenen die de Russische
Revolutie ernstig bestudeerd hebben geen nieuws is, maar dat voor heel wat ‘radicale’
intellectuelen een heilzame ontdekking zou zijn.
Doch we weten nu eenmaal dat onze ‘radicalen’ het nodig vinden ‘Napoleon’ te
‘ontmaskeren’, doch dat ze de zoveel noodzakelijker ontmaskering van Stalin niet
alleen niet volbrengen, doch integendeel als een contra-revolutionnaire werkzaamheid
zouden beschouwen. Op deze wijze maakt men zich vast acceptabel voor Professor
in de geschiedvervalsing, als de Russen de baas worden, en weet men zich
tegelijkertijd acceptabel te maken voor stompzinnige (zoal niet Fierlinger-achtige)
socialisten, die nog niet inzien dat een aanval op Napoleon en een vergelijking van
hem met Hitler, in onze dagen verdacht is, als men over Stalin zwijgt.
Nog veel meer noodzakelijk dan het stelling nemen tegen Hitler (in de periode
van 1933 (of 1923) tot 1945), is sedert 1945, maar eigenlijk ook reeds sedert 1923,
het stelling nemen tegen Stalin. Dit is alleen mogelijk als men zonder enige aarzeling
stelling neemt tegen het huidige Rusland en tegen geest en werkelijkheid van het
Bolsjewisme. Dat geschiedt met grote duidelijkheid en volkomen consequent in
Souvarines ‘Stalin’. Het gebeurt met veel voorbehoud en halfslachtigheid in Trotzky's
‘Stalin’. Daarom heeft het boek hoe overrijk gedocumenteerd ook, toch slechts een
beperkte waarde. Maar binnen die beperking is het voortreffelijk.
Stalin heeft de voltooiing van dit boek met geweld belet. Maar al heeft hij Trotzky
vernietigd, de vernietiging van zijn reputatie door Trotzky's boeken zal hij slechts
kunnen verhinderen als hij er in slaagt de wereld te veroveren en de heerschappij
van de grote leugen overal zo te vestigen als ze in het huidige Rusland gevestigd is.
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Barricade
Bij de jaarwisseling
Ter gelegenheid van het laatste nummer van deze jaargang laten wij drie klagers bij
ons binnen, die hun bezwaren tegen Libertinage komen ontvouwen. De eerste vindt,
dat wij te weinig ruimte aan ‘scheppend werk’ hebben gegeven, de tweede is van
mening, dat wij faalden, omdat wij geen vorm hebben gevonden voor ‘het nieuwe’,
dat in de achter ons liggende jaren van verdrukking en verzet geboren werd, terwijl
de derde ons verwijt, dat wij niet ophouden de erfenis van Ter Braak en du Perron
te herkauwen Gezamenlijk beschouwen onze klagers ons als epigonen, die niet
‘verder’ zijn dan hun voorgangers, die geen nieuwe wegen hebben aangewezen,
voerend naar nieuwe horizonten en die deze tekortkomingen bovendien hebben op
een niet-scheppende wijze. Zij geven toe, dat Libertinage een zeer leesbaar, interessant
en, op de drukfouten en het onregelmatig verschijnen na, zeer verzorgd tijdschrift
is, maar intussen toch oncreatief, onnieuw en epigonistisch.
Wij hebben deze drie klagers drie ongemakkelijke stoelen aangeboden en hun
verzocht hun drie brillen een ogenblik af te zetten, waarmee zij de nieuwe horizonten
toch ook niet ontdekken zouden, en hen toen als volgt toegesproken:
‘Met “scheppend werk” bedoelt gij waarschijnlijk versjes en verhaaltjes in
tegenstelling tot de essays, de kritieken en de brieven, die totnogtoe de hoofdinhoud
van ons tijdschrift hebben gevormd. Wij zouden zeker meer van dit “scheppend
werk” - om uw wonderlijke terminologie een ogenblik over te nemen - geplaatst
hebben, indien het, op het door ons gewenste niveau, beschikbaar was geweest. Er
worden in Nederland wagonladingen vol “scheppend werk” geproduceerd, bijzonder
veel bijzonder slechte verhaaltjes in elkaar gedraaid, ontelbaar vele slechte en minder
slechte, maar onbeduidende versjes geknutseld. Op slechts een deel van het schaarse
werkelijk goede hebben wij de hand weten te leggen. Men kan dat betreuren, maar
men kan het niet met recht verwijten. De taak van een tijdschrift is niet in de eerste
plaats om de literatuur te zijn of te weerspiegelen, maar om mede te werken aan het
maken van het klimaat, waarin literatuur kan ontstaan. De eerste taak van een
tijdschrift is om een critische maatstaf te voeren, die nodig is voor het verwerven of
het behouden van die zin voor
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proporties, die in een kleine, afgesloten letterkunde zo vaak ontbreekt of zo
gemakkelijk teloor gaat. Een tijdschrift bestaat en marge van de literatuur. Het is
niet de literatuur, maar het gaat over de literatuur.’
‘De lieden, die gemeend hebben, dat de literatuur door de oorlog zou opbloeien,
komen bedrogen uit. Voor de vorming van schrijvers kan het verliezen van een zekere
burgerlijke zelfgenoegzaamheid natuurlijk van betekenis zijn, maar de enige
voorwaarde is het niet en de werkelijk groten hebben een dergelijke demonstratie ad
oculos van de broosheid van leven en normen niet nodig. Dit voorspellen van literaire
meesterwerken uit stormachtige gebeurtenissen, het bouderen als de voorspelling
niet uitkomt, komt voort uit een cultuurfilosofie op dagblad-peil, die alleen kan tieren
in de treurige hoofden van hen, wier waardebepalingen evenredig zijn aan de dikte
der headlines. Hun teleurstelling over het uitblijven van stukken, waar men van
omvalt, van synthetische drama's over oorlog en verzet en van verlossende woorden
en theorieën kunnen wij dan ook nauwelijks au serieux nemen. Wij verwijzen hen
naar onze collega's De Nieuwe Stem en Podium, waar men de nieuwe uitwegen, de
nieuwe moralen, de nieuwe Goden zelfs - bijna - gevonden heeft, respectievelijk
afgestemd op het universitair en middelbare onderwijs.’
‘Onze bezigheid is een andere: te onderzoeken hoe men leven kan zonder die
verlossende woorden, zonder de formules, zonder de uitwegen en de vaste zekerheden,
zonder de coquetterie met Moskou of met de nieuwe scholastiek van het
existentialisme. Er zijn er ook, die van rancune jegens Stalin vervuld zijn en ons juist
uit dien hoofde ons ‘negativisme’ verwijten. Zij hadden op een ander, braver Moskou
gehoopt, dat ook wij niet hebben kunnen leveren.’
‘Als men daartegenover een formule wil voor ons - bij voorkeur ongeformuleerd
- standpunt, dan zou ik willen zeggen, dat wij er onze eer in stellen om niet tegen de
uitwegloosheid van het menselijk bestaan in te denken. In politieke zin betekent dit
juist het tegendeel van een conservatisme of radicalisme, dat zich ter rechtvaardiging
van zijn ongerechtigheden altijd op die uitweg beroept. Wij vinden het alibi
ondeugdelijk, waarvan men zich bedient bij de methoden der koloniale onderdrukking;
wij verwerpen de excuses voor de beestachtigheden van het totalitair bedrijf, omdat
wij met het doel van dat bedrijf zijn middelen verwerpen. Wij kunnen niet in een
“doel” geloven, dat zich als alibi of uitweg voor schurkerijen gebruiken laat.’
‘Vertaald in de culturele sfeer, wordt dit het besef van te leven in een
overgangsperiode, waarin een literair tijdschrift de taak heeft om een bepaalde smaak
en een bepaalde traditie te behoeden voor de gevaren van de eeuw. Dat behoeden
betekent: telkens opnieuw levend maken en ontdoen van de schimmel en de
schoolmeesterijen, die alle waarden altijd dreigen te overwoekeren. Het betekent:
bewaren voor het cultureel fascisme, d.w.z. voor de vervlakking en vulgarisatie,
waarmee de instrumenten van de massa, krant, film en radio, alles op haar peil naar
beneden trachten te trekken. Het betekent het koesteren van een kwetsbaar organisme
in een tijd, waarin oorlogen en dictaturen iedere zelfstandigheid naar het leven staan.’
‘Wie bazelt over het nieuwe en verlossende woord, dat wij niet gesproken hebben,
heeft er geen idee van, hoe oud en “abgeschmackt” een dergelijk verlangen is. Het
nieuwe woord is de nieuwe waan, waarachter de oude Adam het oude bedrijf
onveranderd voortzet. Het nieuwe woord is de mode van de dag en van het dagblad,
die wij ons met onze kritiek en ons skepsis van het lijf trachten te houden. Het nieuwe
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recht veroverd te hebben en het nieuwe niet bedenken, maar importeren uit een
vulgaire begeerte naar oorlogswinst.’
Dit zeggen wij tegen de eerste twee klagers en omdat wij langzamerhand op de
temperatuur gekomen zijn, waarop wij met gloed en overtuiging kunnen spreken,
richten wij ons zonder verdere overgang tot de derde querulant.
‘Het herkauwen van de erfenis van Ter Braak en du Perron is nodig nu en nog
jaren lang, omdat zij, in onze verhoudingen, zéér grote schrijvers zijn, die over
essentiële dingen geschreven hebben, die aan de orde zijn en dat voorlopig wel zullen
blijven. Het streven om toch vooral niet onder hun invloed te staan, om toch in
hemelsnaam niet voor hun epigonen te worden aangezien, is de belachelijke
praeoccupatie van dwergen en het zekerste bewijs van onzelfstandigheid, dat men
geven kan.’
‘Het calvinistische klimaat in Nederland brengt mee, dat men zijn grote mannen
niet alleen niet eert door standbeelden van hen op te richten, maar dat men ze helemaal
niet eert. In Engeland wordt over iedere figuur van betekenis een biografie geschreven,
in Frankrijk overdrijft men misschien de herdenkingen en eerbetuigingen van te veel
soms zuiver plaatselijke grootheden. Maar het veronderstelt besef van de waarde van
traditie en cultuurbezit. In Nederland niets van dit alles. Men begraaft de doden en
gaat over tot de orde van de dag. Het is misschien een goede methode in scheepvaart
en industrie, waarin ons land zo veel heeft tot stand gebracht met dit soort veerkracht.
‘Niet treuren, niet omkijken, niet bij de pakken neerzitten, maar de hand aan het roer
en het oog gericht op God.’ Dat is Hollandse wijsheid en het is gewoonlijk een
uitstekende wijsheid, maar in zaken van hogere cultuur, en letteren in het bijzonder,
is het een uitstekende dwaasheid. Nederland heeft bijna geen grote schrijvers
voortgebracht, omdat het tegen grote schrijvers is. Het is onfatsoenlijk en
onbescheiden groot te zijn tussen de kleinen. Als er dus bij ongeluk toch een paar
groten tussen door lopen, dan legt iedereen de vinger op de lippen en vermaant: ‘Ssst!
Niet meer over praten!’ Of er komt een koor van straatjongetjes, die hun broekjes
nog niet helemaal droog kunnen houden en die jouwen: ‘Epigónen, epigónen!’
‘Natuurlijk zijn wij epigonen in de zin van later geborenen en wij aanvaarden de
consequenties van dat later-geboren-zijn ten volle. Natuurlijk zullen wij alles doen
om schrijvers te eren, wier invloed wij goed en heilzaam vinden en wier werk levend
en actueel is en nog zeer onvoldoende gekend en bestudeerd. Dat betekent nog niet,
dat wij de resultaten van de problematiek van du Perron of Ter Braak hebben
overgenomen. Wij hebben nooit behoefte gevoeld een lijstje op te stellen met punten,
waarin wij het oneens zijn met deze voorgangers. Om legende-vorming te voorkomen
is het misschien nuttig hier aan te stippen, dat wij bijvoorbeeld met de Terbraakse
grootheden, menselijke waardigheid en honnêteté, nooit hebben geopereerd, dat du
Perrons clan-hiërarchie ons volkomen vreemd is en dat het forensisch criterium van
de persoonlijkheid voor ons onbruikbaar is, omdat deze o.i. slechts één van de
verklaringen kan zijn van het verschijnsel, dat literatuur ons treft of beweegt, maar
geen maatstaf.’
‘Geen enkel verschil echter kan bewerken, dat wij onze vriendschap met Ter Braak
en du Perron zouden verloochenen en dat wij hun nagedachtenis tegen aanvallen
zullen blijven verdedigen. Onze vriendschap is geen vader-zoon-verhouding, zoals
Sierksma zijn relatie tot de Forumschrijvers onlangs namens wat hij zijn “lichting”
noemt in Podium beschreef. Voor ons is dan ook de vader-moord bepaald niet nodig,

Libertinage. Jaargang 1

waarmee de redacteuren van dat tijdschrift zich hun onafhankelijkheid trachten te
veroveren. Sierksma consacreerde deze wandaad onlangs uitdrukkelijk met de
verbluffende opmerking: het is een schone en wijze gril van het leven,
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dat het van al de Forum-schrijvers alleen Vestdijk na 1940-'45 heeft laten doorwerken
als de enige, met wie de jongeren zich niet konden indentificeren. Hij overtreft de
Hollandse afkeer van grote formaten door dankbaar te zijn voor de dood van
Marsman, Ter Braak en du Perron. Zijn “lichting” had die dood blijkbaar nodig om
los te komen van haar “vaders” met behulp van “psychiater” Vestdijk. Ik had van
die essayist werkelijk iets anders verwacht dan zo'n botte opmerking, té bot zelfs
voor een door Freud gegrepen dominee, die zich uit in de terminologie van de
drilsergeant.’
‘Onze verhouding tot hen is er een van vriendschap, van gemis ook door hun
afwezigheid. Wij rekenen het ons tot een eer, dat wij in staat zijn inedita van deze
auteurs te publiceren. Wie ons daarom van epigonisme of misschien wel van plagiaat
beschuldigt, krijgt eerder een koekje dan een schop.’
H.A. GOMPERTS

Libertinage en liberté
Het was te voorzien dat vroeg of laat het vrijbuiterschap met de vrijheidsidee in
conflict zou komen. De critiek van een der redacteuren van dit tijdschrift (zie no. 2
en 3) op Sartre en zijn leer is een symptoom, niet meer, maar ook niet minder. Het
moest gebeuren dat de aristocratie van het intellect in verzet kwam tegen de
democratie van het experiment. Alle democratische geesten plegen de selectieve
activiteit van het analyseerend verstand tot het experiment der synthese te degradeeren.
Rimbaud deed het met Baudelaires dandysme, Sartre doet het met Montaignes
scepticisme of om dichter bij het heden te blijven, met Gides ‘disponibilité’. In plaats
van ‘que sçais-je’ te belijden, experimenteert - coquetteert kan men ook zeggen Sartre met de zekerheid.
Sartre is echter niet beroemd geworden om de zekerheden die hij aan een onzekere
wereld gaf, maar wegens zijn irrationeel geloof in die zekerheden, sterker gezegd,
wegens zijn geloof in de macht van het irrationeele. En terwijl de Duitschers dit
geloof met de vesting-Europa verdedigden, doet Sartre het door middel van het bureau
der Temps Modernes. Bismarck deed met zijn kanonnen, wat Livingstone met zijn
wandelstok deed, die een nieuw werelddeel ontdekte, ergo veroverde. Hitler veroverde
de wereld, na er zijn bloedig spoor in te hebben achtergelaten. Sartre doet hetzelfde,
maar geneert zich nog als er van hem maar een voetspoor achterblijft. Beiden handelen
volgens irrationeele maatstaven. Daarom kan men bij den laatste niet van inwendige
contradictie spreken, want hij wil au fond - vaak ondanks den schijn van het tegendeel
- niet anders dan zich zelf tegenspreken, hij wil de resten van zijn eigen westersche
logica in navolging van Nietzsche en Spengler stuk denken en stuk spreken.

Libertinage. Jaargang 1

53
Sartre gaat het hierbij vóór alle dingen om activiteit. Vandaar dan ook dat hij in het
stampvolle Zijn, waar Lavelle van spreekt, ruimte broodnoodig heeft om ‘armslag’
te krijgen. Zijn kleine, onaanzienlijke gestalte - een aspect dat ons tegelijkertijd de
gestalte van den ‘petit corporal’ en die van de ‘kleine man’ in de gedachte brengt vult een heele ruimte. Daarom had hij naast het Être het Néant noodig. En dan liefst
een actief, een dynamisch Néant, dat zich zelf voortdurend ‘néantiseert’. Voor de
statisch aangelegde ‘cidevants’, die ondanks hun libertijnsche activiteit toch zeer op
hun rust gesteld zijn - de rust der ‘ruelles’! - is deze rustelooze activiteit een gruwel.
Zij weten zich echter te beheerschen en spreken van gebrek aan logica.
Het werd tijd, zeide ik, dat Libertinage het met de ‘liberté’ aan den stok kreeg. In
den grond is het de strijd van de aristocraat tegen de democraten. Het zijn de
‘ci-devants’, de libertijnen van vóór de Fransche revolutie, die alle latere revoluties,
die der Décabristen, die van 1848, die van de Commune, ja die van Lenin althans
geestelijk overleefd hebben en thans protest aanteekenen tegen den ‘homo novus’,
tegen den ‘Kleinbürger’, den self-made man Sartre, zooals Van Leeuwen hem noemt.
Tegen Sartre, den man zonder verleden, wordt Proust uitgespeeld, de man die steeds
op zoek was naar zijn verleden. Er zit te weinig frissche lucht in zijn boeken volgens
het oordeel van Van Leeuwen. Geen wonder ook, het is de bedomptheid van het
derde rangs Hôtel de la Louisiane dat Sartre zich indertijd tot woning heeft verkozen.
Dat Sartre in werkelijkheid rijk is, doet niets ter zake, immers heeft hij door zijn
‘choix originel’ zich een poovere, beschimmelde situatie gekozen. Hij wil nu eenmaal
niet anders en ergert met zijn pantoffels zijn rijke familieleden die rijlaarzen dragen.
Sartre compromitteert de aristocratie der Fransche literatuur.
Sartre zou voor de vele slagen der logica welke zijn aristocratische critici hem
toebrengen bezwijken, ware het niet dat hij schitterde door afwezigheid. Hij heeft
zijn tenten elders opgeslagen en de zaak van het existentialisme draait ondanks gebrek
aan logica. Zijn vrijheid moge van bedenkelijk allooi zijn, een opgelegde vrijheid,
hij geniet van dit heilige moeten dat hij zelf eenmaal gekozen heeft. Leve de vrijheid:
op die wankele basis der aanvoegende wijs heeft Sartre heel zijn wereldberoemde
activiteit - zich uitstrekkend van het Café de Flore en de Dôme tot de Aula en de
Koepel en van Parijs tot Kentucky - stevig gevestigd. Zijn ideeën mogen allen grond
missen: het zijn toch maar ‘idées en marche’.
Deze bestrijding van Van Leeuwens critiek is geen weerlegging, wil dat ook niet
zijn. Logisch geredeneerd, heeft de redacteur van Libertinage immers volkomen
gelijk. Inderdaad is zijn redeneering sluitender dan die van Sartre, die, dat geef ik
toe, daarom nog niet voor onlogisch wil doorgaan, waarom hij getracht heeft zijn
leer theoretisch te funderen volgens de wetten der beproefde logica. En het is mijns
inziens een fout dat hij dit in zijn L'Existentialisme est un humanisme gepoogd heeft
te bereiken, welk boekje dan ook de schijf geworden is waarop de talrijke
tegenstanders hun pijlen bij voorkeur richten. Maar Sartre, en met hem de
phenomenologen in het algemeen, hebben nog wel een àndere logica te hunner
beschikking.
In dit verband spreken zij zelf wel eens van formeele en transcendente logica. Men
zou desnoods ook wel van statische en dynamische logica kunnen spreken, of, om
zich aan de geijkte termen te houden, van empirische en existentiëele logica. Waarop
het verschil voor mij neerkomt, zou ik het liefst door middel van een beeld willen
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die tusschen twee sinds lang bestaande steden na verloop van tijd tot stand komt.
Deze communicatie
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voorziet dus in een reeds bestaande behoefte. De transcendente logica daarentegen
doet denken aan een stuk rail dat door een oerwoud gelegd wordt ten einde twee
alsnog te bouwen steden te verbinden, een verbinding waaraan men op dat oogenblik
nog geen behoefte heeft. Hier gaat het dus om een te scheppen behoefte. - Wat doen
nu de phenomenologen en met name Sartre, in tegenstelling tot de empirici? Zij
passen hun aangeboren logische begrippen niet toe op reeds bestaande ideeën, maar
richten deze als het ware op nog onontgonnen gebieden van het menschelijk denken.
Zij gaan dus bij wijze van spreken met hun logica op avontuur uit.
En nu komt het mij voor dat de fout die de bestrijders-uit-naam-der-logica van het
existentialisme - waarvan Van Leeuwen een intelligent vertegenwoordiger genoemd
mag worden - begaan hebben, is, dat zij, de portée van dit verschijnsel niet inziende,
deze logica, als gold het een telescoop, zijn gaan draaien en richten op reeds lang
veroverd en in kaart gebracht gebied en dat zij vervolgens hetgeen zij er doorheen
ontwaarden met de gegeven werkelijkheid zijn gaan vergelijken. Zoodoende
ontdekken zij fout op fout Zij hebben groot gelijk voor zoover het deze ontdekkingen
betreft, doch in hun werkwijze zelve schuilt een grondfout, een vitium originis. Zij
vergeten namelijk dat de oorspronkelijke bestemming van dat technisch gevaarte
een gansch andere is dan zij in hun wijsheid bevroeden......
Nu zou de heer Van Leeuwen van zijn kant aan mij de vraag kunnen stellen waarom
ik zoo critiekloos sta tegenover de leer van Sartre. Welnu, ook ik ben wel eens critisch
gestemd waar het Sartre betreft, ook mij bevredigt zijn volgeling Merleau-Ponty
soms in meerdere mate. Maar ik beschouw Sartre nu eenmaal met de oogen van
iemand die voornemens is een vliegtocht te ondernemen. Het toestel staat gereed en
ik sta op het punt om in te stappen. Natuurlijk zou ik de Hollandsche degelijkheid
meer eer aandoen, indien ik het toestel aan een nauwkeurig onderzoek onderwierp,
alvorens er mijn leven en persoon aan toe te vertrouwen. En ook ik zou bij dit
onderzoek ‘losse schroeven’ kunnen ontdekken. Maar de groote schroef staat nu
eenmaal al te draaien en ik wil niet achterblijven. Desnoods vlieg ik, bij een volgend
station aangekomen, verder met de ‘Merleau-Ponty’. Evenwel laat ik het analytisch
onderzeok ditmaal aan anderen over, met name aan de leiding van Libertinage. Want
ik verkies de vrijheid, al is het de vrijheid binnen de enge wanden van een cockpit.
‘Quatre murs - liberté!’ riep Corbière en Hugo heeft eens de opmerking gemaakt dat
niets suggestiever is dan een muur ‘derrière lequel se passe quelque chose’. Gedoemd
tot vrijheid: Hamlet wist er al van mee te praten. Ook hij was ‘in der Welt geworfen’.
En of Sartre en de zijnen dit oude probleem slechts met behulp van barbaarsch
klinkende terminologieën trachten op te lossen, is nog de vraag. Of is hun opkomen
voor de vrijheid van Indo-China een schermen met termen? Of is Sartres bestrijding
van het antisemitisme een doode letter? De conclusie van dit geschrift luidt (ik citeer
de Hollandsche vertaling): ‘Geen enkele Franschman zal vrij zijn zoolang de Joden
niet ten volle van hun rechten genieten. Geen enkele Franschman zal in veiligheid
leven, zoolang een Jood, in Frankrijk en in de heele wereld, zal moeten vreezen voor
zijn leven’. Zoolang dergelijke waarheden worden verkondigd door figuren wier
heilsleer ‘haar heil alleen nog maar in termen zoekt’, ben ik zoo vrij aan de juistheid
van Van Leeuwens conclusie te twijfelen.
‘Libertinage’ en ‘liberté’: het is de oude controverse sinds het optreden der
Encyclopedisten; ze is met het optreden der Existentialisten in een nieuwe phase
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getreden, die mij op zichzelve reeds belangrijk genoeg leek om haar in Libertinage
nader te belichten.
D.A. DE GRAAF
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Naschrift
Ik betwijfel of Sartre een pleidooi als het bovenstaande erg zou appreciëren. De Graaf
doet denken - om tegenover zijn wat verwarde metaforenstroom ook eens een beeld
te stellen - aan een advocaat die verminderde toerekeningsvatbaarheid pleit voor een
cliënt, die zelf alles doet om een verstandige indruk te maken. Uit het portret dat hij
ons van Sartre geeft, zou men inderdaad opmaken dat deze niet helemaal wel bij 't
hoofd is. Hij schildert hem af als een kleinburgerlijke vrijbuiter, die andermans
scepsis degradeert(?) tot een experiment met een (blijkbaar niet-selectieve) synthese,
oftewel een zekerheid, waarmee hij coquetteert, maar waaraan hij ook een irrationeel
geloof hecht dat hem beroemd heeft gemaakt; die niet anders wil dan zichzelf
tegenspreken, maar het niet doet; die om ruimte om zich heen te krijgen een actief
dynamisch niets nodig heeft (dat zichzelf dan nog voortdurend vernietst) i.p.v. een
gewoon, en deze ruimte dan weer graag zo bedompt en beschimmeld mogelijk heeft;
die tussen niet bestaande steden rails legt waaraan men geen behoefte heeft, en
transcendent-dynamisch-existentieel-logische begrippen toepast op nog niet bestaande
ideeën; die dikke-boeken schrijft bij wijze van afleidingsmanoeuvre, hij is er helemaal
niet in te vinden, hij heeft zijn tenten elders opgeslagen.
Ik heb eigenlijk het gevoel niet zozeer mijzelf als Sartre te moeten verdedigen
tegen argumenten vóór zijn leer, die evenzeer gelden of golden voor Alfred Rosenberg
of de Oxford-beweging: ‘het zijn toch maar idées en marche; logische
tegenstrijdigheid doet er niet toe, we hebben hier met een heel nieuw soort denken
te doen’, etc.
Ik geloof er niets van dat Sartre niet anders wil dan zichzelf tegenspreken: weinig
mensen geven zich zoveel klaarblijkelijke moeite zich aan de (niet
dynamisch-existentiële, maar gewone) logica te houden. Ik geloof ook niet dat hij
beroemd is geworden om zijn geloof in de macht van het irrationele (als men daar
werkelijk beroemd van werd wat ik misschien nog beroemder dan hij) of dat dat
geloof zomaar hetzelfde is als dat van Hitler: alleen in het domein van het rationele
zijn er dingen ‘hetzelfde’. Ik ben van mening dat Sartre juist eerder beroemd is
geworden, omdat hij aan een generatie die aan de macht van het irrationele wel heeft
móeten geloven toch nog een maximum van rationaliteit tegenover die macht heeft
gegeven; een termenarsenaal waarmee men zich rustiger en gewapender kan voelen,
ook zonder troostend geloof. Het is dan ook zonderling dat De Graaf mij verwijt de
logica en de 18e eeuwse ratio tegen de vrijbuiter Sartre uit te spelen, terwijl ik juist
een oude vrijbuitersrichting in de filosofie bij hem zag verzanden in een nieuwe
scholastiek, en zijn abstract-rationalistisch vrijheidsbegrip bestreed.
Het existentialisme is niet zo'n wilde en opwindende aangelegenheid als De Graaf
meent;......en réalité, zegt Sartre, c'est la doctrine la moins scandaleuse, la plus
austère; elle est strictement destinée aux techniciens et aux philosophes. Dit moge
enigszins euphemistisch klinken, Sartre's doctrine is inderdaad nog van belang waar
zij nieuwe antwoorden poogt te geven op een aantal oude, traditionele vragen der
vakfilosofie. Zij faalt echter voor zover zij een nieuwe mens- en levensbeschouwing
wil geven, en haar psychologische, maatschappelijke en ethische inzichten zijn noch
nieuw, noch helder, noch noodzakelijk uit haar uitgangspunten voortvloeiend.
Nog minder hebben Sartre's eigen concrete ‘keuzen’ te maken met ‘la doctrine la
plus austère’. Zijn partijkiezen voor Indo-China en tegen de antisemiet is mij zeer
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sympathiek, maar het existentialisme is daarvoor noch nodig, noch voldoende. Sartre
heeft voor deze standpunten overigens rationele
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argumenten genoeg en het spreekt wel vanzelf dat dit niet de heilstermen zijn waarvan
ik sprak.
Het standpunt van waaruit ik Sartre becritiseerde is De Graaf kennelijk niet
duidelijk; misschien misleid door de titel van mijn artikel heeft hij gedacht dat ik
iets tegen ‘losse schroeven’ heb, terwijl die mij alleen interesseerden met het oog op
Sartre's manier van schroeven draaien. Anders gezegd: ik heb de logica alleen in het
geding gebracht waar Sartre zelf logische samenhangen pretendeerde, om langs die
weg voor hem karakteristieke psychologische samenhangen te vinden. Verder ben
ik op de logica niet zo gesteld als De Graaf denkt, zomin als op Proust of de ‘rust
der ruelles’.
De Graaf's verdediging van Sartre lijkt mij dan ook als zodanig minder geslaagd
dan als bijdrage tot het beter begrip van het existentialisme als mode. In de mode is
een filosofie als het haar aanhangers er in de eerste plaats om gaat mee te marcheren
met de ‘idées en marche’, mee te komen met het vliegtuig dat op vertrekken staat.
Zij zijn soms wel critisch gestemd (wie heeft er niet wel eens een 18e eeuwse bui?)
maar geloven toch graag dat er achter de wanden van het vliegtuig ‘se passe quelque
chose’, terwijl er alle reden is om aan te nemen dat er gewoon lucht achter zit. Deze
sensatie-beluste instelling maakt dat een mode gaat werken als een sneeuwbal, dat
niemand wil achter blijven als ‘de grote schroef draait’, vooral niet de Graven, die
voor geen geld meer voor ‘cidevants’ gehouden willen worden - vergetend, dat ook
een democratie meer gebaat is bij zelfstandig denken dan bij ‘idees en marche’, bij
concrete vrijheden dan bij een abstracte Vrijheid.
W.F. VAN LEEUWEN
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Besprekingen
Evolutie van Malraux?
Andrê Malraux, Essais de psychologie de l'art: I. Le musée imaginaire, II.
La création artistique (Albert Skira, Genève 1947 en 1948).
Malraux, toch al een min of meer legendarische figuur, blijft ook in zijn recente
activiteit fascineren, zowel door zijn daden als zijn geschriften: zijn rol in het verzet
en in het leger tijdens de tweede wereldoorlog, zijn overgang van ‘communiserend’
strijder tot militant gaullist en vooral het verschijnen van het eerste gedeelte (Les
Noyers de l'Altenburg) van zijn roman La Lutte avec l'Ange en van de langverbeide
Psychologie de l'Art. Hoewel Malraux zelf, volgens een uitspraak, die men hem
toeschrijft, van oordeel is dat niet hij, maar de gebeurtenissen zich ontwikkeld hebben,
zijn, voorzover ik kan nagaan, bewonderaars en vijanden het er over eens, dat Malraux
een geheel nieuwe levensfase is ingegaan. Merkwaardig is, dat sommige bewonderaars
van Malraux in de twee bovengenoemde werken een evolutie ten kwade bespeuren,
terwijl andere er een superieure fase van zijn ontwikkeling in zien. Hoewel ik zeker
niet meen dat er bij Malraux sprake is van een scherpe breuk met het verleden, komt
het mij voor dat er toch een duidelijke nieuwe ontwikkeling bij hem is waar te nemen,
zonder dat het niveau van zijn geschriften veranderd is. En deze nieuwe onwikkeling
is merkwaardigerwijze slechts dan goed te volgen, indien men elementen uit de
Psychologie de l'Art en La Lutte avec l'Ange combineert. Bij Malraux zijn deze
elementen immers steeds als achtergrond aanwezig en tot goed begrip van recente
redevoeringen en interviews noodzakelijk. Tevens wordt dan Malraux' wisseling van
politieke partij, die voor velen op het eerste gezicht ietwat verrassend werkte, tot zijn
juiste - geringe - proporties van nevenverschijnsel teruggebracht.
In Le Musée Imaginaire worden ten aanzien van de beeldende kunst, in het bizonder
van de schilderkunst, twee hoofdstellingen verdedigd. In de eerste plaats wordt een
scherp onderscheid gemaakt tussen de moderne en de oudere kunst. De oudere kunst
streeft een bepaald doel na: zij imiteert een voorwerp of verbeeldt wat Malraux een
‘fiction’ noemt. De ‘fictie’ kan van zeer verschillende aard zijn: het is een bepaalde
werking die van het kunstwerk uit moet gaan: zij is vaak sacraal of religieus, maar
het kan ook zijn gelijkenis, verering, sentiment, sensualiteit, enz. De moderne kunst
echter, die Malraux bij Manet laat beginnen, geeft geen verhaal, geen voorstelling
van een fictie, maar uit zich autonoom in een specifieke taal
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van kleur en vlak en geeft uiteindelijk de maker weer. Natuurlijk hadden alle grote
oudere kunstenaars, zij het onbewust, met hùn werk ook een zelfde bedoeling, maar
bij hen werd deze toch ondergeschikt gemaakt aan de fictie. Malraux formuleert en
illustreert deze opvatting met talloze voorbeelden: zeer treffend is wel dat in vele
gevallen voorstudies van oudere meesters modern blijken te zijn, terwijl het definitieve
werk een ‘fictie’ geeft. De moderne opvatting vervormt en ordent de oudere kunst
bovendien op merkwaardige wijze. Allerlei oudere kunstvormen en bepaalde oudere
meesters (Greco, Vermeer, Piero della Francèsca) ondergaan een soort
‘wederopstanding’ door de moderne wijze van zien, niet naar de fictie, maar naar
het schilderwerk zelf. Deze metamorphose is slechts mogelijk door de rol die het
museum, maar vooral de reproductie (le musée imaginaire) spelen in de moderne
maatschappij, een rol die Malraux nog sterk uitgebreid wilde zien.
Om tot zijn tweede hoofdstelling te komen, gaat Malraux nogmaals de ontwikkeling
van de schilderkunst na, maar nu in verband gebracht met de ideologie van de
civilisatie, waarin de beschouwde werken ontstonden. Dan ontdekt hij een scherpe
wending bij de Griekse kunst. Men ziet voor het eerst dat de profane mens een
overwicht krijgt over natuur en lot door het herscheppen van de wereld volgens
menselijke verlangens en waarden. De mens komt los van de fataliteit, voor het eerst
treden geluk en glimlach in de kunst op. Hier is dus de basis van een humanisme
gelegd dat doorwerkt tot in de XIXe eeuw: aanvankelijk vooral bij de Romeinen,
slechts tot op zekere hoogte in de gothiek (‘uitdrukking van de ontsnapping aan de
hel’), in de Renaissance, in de XVIIIe eeuw om eigen voorkeuren te proclameren.
Zo werden door de grote transfigurerende meesters de Europese
rationeel-humanistische cultuurwaarden van vrijheid en vooruitgang in de kunst
gebracht. De moderne kunst, die in de XIXe eeuw ontstaat, is echter, behalve
tegenstander van de fictie, ook in révolte tegen de burgerlijke cultuur van de XIXe
eeuw, tegen het westerse vooruitgangsoptimisme. Zij zoekt daarentegen naar wat
aan deze civilisatie ontsnapt, en naar nieuwe vormen, zonder voorgeschreven richting;
wordt een ‘art de Grands Navigateurs’. De kunst houdt op een ornament van de
cultuur te zijn, komt zelfs geheel los van en tegenover het rationeel humanisme te
staan. De grote meesters van de oudere kunst (Rembrandt, Michel-Angelo) blijven
wel is waar hun belang houden voor de Europese civilisatie, maar oefenen geen
invloed meer uit op de moderne kunst. Merkwaardigerwijze, maar in overeenstemming
met deze ontwikkeling, verdwijnt ook het profane weer uit de kunst. De moderne
kunst zelf en de door metamorphose herrezen niet-Europese kunstvormen zijn in een
bepaalde zin religieus, geven de angst en de fataliteit van de ‘homme prosterné’ weer,
het demonische treedt op in moderne schilderkunt èn in fetischen.
Al deze ideeën worden door Malraux op een even indringende als heldere wijze
uiteengezet. Doordat de twee hier beschreven hoofdstellingen enigszins parallel
lopen, komen vaak herhalingen voor, die echter in 't geheel niet hinderlijk zijn, omdat
toch steeds accentverschuivingen optreden en bovenal omdat daardoor een volmaakte
eenheid met de illustrerende reproducties van het boek onstaan is. Men brengt een
waarlijk onvergetelijk bezoek aan het ‘imaginaire museum’. (Ik ga hier nu verder
niet in op allerlei originele bijzaken, die trouwens alleen aardig zijn in verband met
de illustraties, maar voor het betoog hier minder noodzakelijk). Het is opvallend hoe
Malraux in deze kunsthistorische wereld opereert met een wetenschappelijke
zekerheid. Het is dan ook geen toeval, dat hij hier de vorm van het essay gekozen
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Libertinage. Jaargang 1

59
van een voor Malraux nog omstreden standpunt weergeven. Er bestaan weinig zo
originele theorieën, die een dusdanig uitgebreid materiaal omvatten: de Psychologie
de l'Art zal dan ook zeker zijn invloed in de interpretatie van de kunst sterk doen
gelden.
‘La Lutte avec l'Ange’*) is wederom een roman, hetgeen tegelijk betekent dat
Malraux niet van mening is, dat de problemen die het boek bevat, vatbaar zijn voor
slechts één enkele oplossing. Hier moeten weer verschillende figuren Malraux' pro
en contra-argementen formuleren. Evenals van de Psychologie de l'Art is van La
Lutte avec l'Ange slechts het eerste deel verschenen. De Gestapo heeft de manuscripten
van de Psychologie de l'Art en van het tweede deel van La Lutte avec l'Ange
vernietigd. Malraux herschreef het essay, maar zegt dat men zulks met een roman
niet doet. Les Noyers de l'Altenburg verscheen voor het eerste in 1943 in Zwitserland.
In het voorwoord van de herdruk van 1943 zegt Malraux, dat men deze editie als een
bibliophiele moet opvatten, omdat als het onderwerp van het boek weer opgenomen
wordt, dit op geheel andere wijze herschreven zal worden, zodat dan ook het eerste
deel volledig verandert. Misschien moet men ook de levensbeschrijving van T.E.
Lawrence, waaraan Malraux werkt, in zekere zin opvatten als een vervanging van
de geprojecteerde Lutte avec l'Ange, omdat de hoofdfiguur uit Les Noyers, Vincent
Berger (Malraux' naam in het verzet) in de Turkse wereld de rol tracht te spelen, die
Lawrence in Arabië wilde vervullen.
Het hoofdthema van Malraux blijft ook in zijn laatste roman de menselijke staat,
die hier op een uiteindelijk toch niet zo sterk van zijn vroegere werken verschillende
wijze behandeld wordt, en zeker op hetzelfde niveau. De theoretische discussie heeft
plaats op een collegium van intellectuelen in de Altenburg, beschreven in het
middengedeelte van het boek. De epi- en proloog beschrijven de gebeurtenissen die
Malraux aanleiding gaven tot de beschouwingen in het belangrijkste deel van het
boek. De discussie, die een sterk sociologisch karakter draagt, betreft de voor Malraux
essentiële vraag of het mogelijk is een ‘notion de l'homme’ op te stellen. De ethnoloog
van het gezelschap legt bijzonder de nadruk op het pluralisme der culturen: deze
vormen volkomen velschillende, gesloten systemen. De mens kan slechts zinvol
beschreven worden binnen een speciale civilisatie en heeft ook zijn waardensysteem
slechts binnen deze kring. Naarmate men algemenere eigenschappen op wil sporen,
moet men zijn toevlucht nemen tot caracteristica die minder tot die civilisatie behoren
en strikt genomen houdt men niets over als gemeenschappelijk kenmerk. De
tegenmelodie klinkt uit de mond van een figuur, die uitdrukt wat Malraux blijkbaar
sterk hoopt, zonder ‘wetenschappelijk’ zeker van zichzelf te zijn. Hij vraagt zich af
of er niet een aantal fundamentele gevoelens overblijven, waarvan de mogelijkheid
van een transmissie door de tijden en culturen heen bestaat en die dus met recht de
basis van een primair begrip ‘mens’ zouden kunnen vormen. Dese begrippen zijn
enerzijds enkele waarderingen in moraal en kunst, anderszijds vitale gevoelens als
moed, ontdekkingsdrang, levensvreugde, waarvan Malraux de qualiteit opnieuw
ontdekt bij zijn contact met de soldaten. Voor Malraux culmineren deze eigenschappen
in de ‘aptitude de mettre le monde en question’. Het is de mogelijkheid om te kunnen
strijden en, zij het tijdelijk, stand te kunnen houden tegen het lot, die voor Malraux
*) André Malraux, La Lutte avec l'Ange I. Les Noyers de l'Altenburg (M. Blanc, Lausanne,
1943; in volledige werken A. Skira, Genève, 1946; herdruk Gallimard, Parijs, 1948).
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stuk voor stuk meesterlijke vondsten). Dit geluk kan slechts van korte duur zijn, want
uiteindelijk blijft de fataliteit van de menselijke staat, die niets afdoet aan Malraux'
‘angoisse’ en ‘révolte’. Natuurlijk is er niet in het het minst sprake van vreugde over
de ‘onderwerping aan de engel’, zoals blijkbaar enige Christenen dachten, in de war
gebracht door het gebruik van de woorden geluk en chariteit die bij Malraux voor
het eerst optreden. (Malraux meent zich hiertegen zelfs nog even te moeten verdedigen
in het voorwoord van de herdruk).
Dit zijn dus de elementen uit Malraux' laatste essay en roman die inzicht kunnen
geven in wat voor hem het drama van de XXe eeuw is. Dit probleem is te formuleren
als de tegenstelling tussen de civilisatie en de artistieke cultuur. Enerzijds een
civilisatie waarin de politieke mythe van een internationale beschaving stervend is,
speciaal in Europa. Het niet in vervulling gaan van de hoop van de XIXe eeuw van
beschaving door vooruitgang in gevoelens en gewoonten via wetenschap, vrede en
waardigheid, deed het rationeel humanisme zijn werkingskracht verliezen. De dood
van God werd niet zichtbaar gevolgd door het koninkrijk van de mens, verlost van
de geslotenheid der cultuurkringen. De civilisatie wordt weer pluralistisch opgevat:
de naties worden gezien als lostaande beschavingen. Slechts in de V.S. en de U.S.S.R.
wordt het rationeel humanisme nog, zij het in het tweede geval slechts met de mond,
beleden. Anderszijds wordt de artistieke cultuur, in 't bijzonder de beeldende kunst,
onherroepelijk steeds internationaler. Er moge dan na de eerste wereldoorlog door
de Duitse kunsthistorici ook een pluralisme verkondigd zijn, het ‘imaginaire museum’
doet de kunst van de gehele wereld op een bepaalde algemene wijze zien, een
‘metamorphose’ ondergaan, waardoor alle hoogste vormen gemeengoed van de
gehele wereld worden en waardoor tevens de moderne kunst een geheel wordt, dank
zij de mogelijkheid van overdracht door alle civilisaties heen. Maar deze moderne
kunst staat, zoals gezegd, los van het rationeel humanisme, wil niet een manier van
zien van de wereld zijn, maar een andere wereld scheppen. Deze kunst staat in dienst
van het individu en heeft niet een expliciet te formuleren zin, zoals de oudere kunst.
De ‘fictie’ in de beeldende kunst is volkomen verlaten (behalve in de U.S.S.R.).
Voor Malraux nu is de breuk tussen de civilisatie en de artistieke cultuur zeer
onbevredigend en hij wil deze met alle geweld weer op een gemeenschappelijke
basis brengen. Hiervoor heeft hij het begrip mens nodig, waarvan hij hoopt en
verwacht dat de ethnologie en de sociologie het kunnen opstellen. Deze mens, een
begrip dat dus een aantal fundamentele reacties en gevoelens omvat, zou dan uiteraard
internationaal zijn, en degeen kunnen zijn, die de moderne kunst ondergaat en er het
onderwerp van is. Op deze wijze zou de kunst toch aan een algemene civilisatie
verbonden zijn. Deze civilisatie, berustende op de fundamentele mens, die niet die
van het rationeel vooruitgangsoptimisme is, maar een die zich van zijn fataliteit
bewust is, zou dan een tragisch humanisme zijn.
De nadere uitwerking van dit begrip vindt men bij de beschouwing van de
mogelijke erfgenamen van deze beschaving: Europa, de V.S. en de U.S.S.R, waar
hij nagaat in hoeverre de twee elementen, civilisatie en artistieke cultuur, bestaan en
versmeltbaar zijn. Zo komt men via een ander plan ook weer terug op de ‘politiek’,
want Malraux heeft, zoals bekend, nog een tweede neiging tot unificatie: namelijk
die van daad en gedachte; hij behoort tot de klasse intellectuelen die menen dat ook
de poging tot het in practijk brengen van weloverwogen idealen tot hun activiteit
behoort. Wat Rusland betreft is Malraux nu van mening, dat daar nooit een verband
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geweest. De Sowjets belijden wel is waar voor het eerst in de Russische geschiedenis
het vooruitgangshumanisme wèl, maar dan ook uitsluitend in de propaganda. Ook
van het tweede element, de internationale moderne kunst, is de U.S.S.R. geen
geschikte erfgenaam, zij verwerpt deze (Picasso!) en bezit zelf slechts een in
academisme vastgelopen kunst van de ‘fictie’. (Dit geldt overigens niet voor de
muziek). In de V.S. bloeit speciaal aan de universiteiten het rationeel humanisme
nog, maar er is geen twijfel aan of het heeft ook daar zijn tijd gehad. Van de moderne
kunst zijn de V.S. in principe de ideale erfgenaam, want de cultuur is er geheel los
van het landschap, is zuivere stadscultuur (in tegenstelling met wat het geval is in
Europa en het Oosten) en zij staan daardoor gemakkelijk open voor een versmelting
van alle kunst, al kan men over hun gevoeligheid er voor nog enkele reserves
koesteren. Merkwaardig is overigens dat de volkskunsten (film, radio, pers), waarin
de ‘fictie’ zich, sedert zij de beeldende kunsten heeft verlaten, openbaart, juist in de
V.S. sterk bloeien. Tenslotte Europa waar het probleem van de versmelting van
civilisatie en artistieke cultuur het meest acuut is. Zeker is de civilisatie er eigenlijk
altijd pluralistisch geweest, maar een eenheid begint zich toch af te tekenen, ook al
omdat in het verleden verschillende landen door hun culturele hegemonie hun stempel
op geheel Europa gedrukt hebben. Bovendien heeft juist in Europa steeds, tot aan
het optreden van de moderne kunst, een sterk verband tussen kunst en cultuur bestaan.
Indien men nu de nieuwe ‘notion de l'homme’ ten grondslag zou kunnen leggen aan
civilisatie en moderne kunst, dan zou in dit opzicht de continuïteit bewaard blijven,
want het is duidelijk dat moderne kunst, met zijn metamorphose van buiten-Europese
en oudere vormen, nergens zo sterk werkt als juist in Europa. Europa aanvaardt niet
meer het vooruitgangshumanisme, maar wel twee belangrijke normen, door Malraux
samengevat als ‘tragisch humanisme’, in de eerste plaats: de ‘volonté de découverte’,
de wil om de wereld door kunst en wetenschap tot een begrijpelijk geheel te maken,
(de metamorphose van het imaginaire museum behoort daar toe). Hierin schuilt het
tragische element, omdat deze ontdekking geschiedt in een richting, waarvan onbekend
is waarheen zij voert. Dit tóch te accepteren is kenmerkend voor Europa. In de tweede
plaats de ‘volonté de conscience’, de wil om op grond van de kennis van wat men
was en is, zich helder bewust te zijn welke menselijke waarden men wenst: dit is het
humanistische element.
De voorwaarden voor Malraux' nieuwe eenheid van civilisatie en artistieke cultuur
zijn dus klaarblijkelijk niet in een Sovjet-wereld vervuld, echter eventueel wel in een
‘Atlantische cultuur’. De wil tot het realiseren hiervan is wat Malraux ziet in (of
moet ik zeggen ‘legt in’?) het Gaullisme....

2.
Met opzet heb ik in het voorgaande het betoog niet bezwaard met uitvoerige critiek,
om zo duidelijk mogelijk naar voren te laten komen, wat naar mijn mening Malraux'
ideeën en doelstellingen thans zijn. Toch blijven er, ook buiten hetgeen Malraux zelf
nog omstreden acht, discutable punten in zijn opvattingen.
Dat de moderne beeldende kunst een eigen taal spreekt en dus primair werkt,
zonder de omweg van een ‘fictie’, maakt Malraux op zeer treffende wijze duidelijk.
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Trouwens deze opvatting van de kunst is wel gemeengoed van het merendeel der
tegenwoordige schilders. Toch bevat deze theorie van de ‘zuiver-picturale’ werking
van kleur en vlak enkele onvolledigheden, die ook door Malraux niet aangevuld
worden. Het moderne schilderij wil geen voorwerpen, geen fictie geven, maar, zegt
Malraux, ‘een inwendig sdiema waarvan de voorwerpen uitdrukking zijn.’ Maar een
vraag blijft juist, waarom er toch ‘voorwerpen’ voorkomen op bijna alle schilderijen,
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al is het duidelijk dat deze niet als voorstellingen van voorwerpen bedoeld zijn.
Ernstiger is echter nog, dat niet alle moderne schilderijen ‘puurpicturaal’ zijn, al zijn
er zeker weinig werken meer uitsluitend fictief. Hoe vaak zijn psychologie of
mensenkennis niet juist essentieel, en gehele scholen als het surrealisme en
neorealisme geven zelfs in hun namen al aan dat zij ‘voorstellingen’ willen weergeven.
Of men deze kunstvormen wellicht moet opvatten als ten ondergang gedoemde
modificaties van oudere vormen, wordt nergens door Malraux vermeld. De hele
quaestie hangt trouwens samen met een algemene vraag, namelijk of de schilderkunst
als karakteristiek voor de gehele kunst beschouwd mag worden. Soms wil Malraux
dit suggereren. De opvatting dat een eigen directe werking bestaat, geldt zeker voor
bijna alle muziek, zelfs veel langer al dan voor de schilderkunst, maar is bepaald
weer onvolledig voor de litteratuur, waar zij alleen vol te houden is voor de poëzie.
Het proza geeft bijna steeds ‘fictie’ en ‘voorwerpen’. Over de moderne volkskunsten
film, radio en pers merkt Malraux zelf op, dat deze thans het domein bij uitstek van
‘ficties’, zoals schoonheid, sensualiteit en gevoel zijn.
De hier besproken onvolledigheid van Malraux' uiteenzetting doet zich overigens
vooral voelen in het 1e deel van de Psychologie de l'Art, waar de kunst-theorie
expliciet geformuleerd wordt. In het 2e deel daarentegen, waar de theorie wordt
uitgewerkt en haar bruikbaarheid gedemonstreerd, kan men zelfs naar het mij
voorkomt een gedeeltelijke oplossing impliciet vinden. In La Création Artistique
wordt namelijk niet alleen nader ingegaan op de ontwikkeling van de kunst, maar
meer speciaal ook op die van de kunstenaar, met het doel om de kenmerken van het
artistieke scheppingsproces op te sporen. De kunstenaar is in de eerste plaats gevoelig
voor kunstuitingen, meer dan voor de voorwerpen, gevoelens of verbeeldingen die
ze voorstellen, zegt Malraux. Vandaar dat elke kunstenaar in zijn jeugd een bewonderd
voorbeeld imiteert. Hij zal in een volgende levensphase, aangenomen dat hij tot het
scheppende type kunstenaar behoort en niet in het copiërende stadium blijft steken
(artisanaat), deze oudere vorm vernietigen en een nieuwe vorm ervoor in de plaats
stellen, vaak zonder te breken met de geijkte voorstellingen van de voorafgaande
kunst. Mèt deze nieuwe vorm schept de kunst een eigen wereld, waaraan de
(werkelijke) wereld onderworpen is. Dit is een centraal punt van Malraux'
gedachtengang. De cosmos, in zijn gewone verschijningsvorm van wat Malraux
chaos en noodlot noemt, zou in zijn absurde indifferentie ten opzichte van de mens
deze geheel en al aan zich onderwerpen, wanneer niet de andere wereld van de kunst
bestond. Deze wordt door de mens gemaakt en beheerst, en domineert over de
werkelijke wereld door haar cohaerentie op te leggen. Omdat het de kunst is die de
ontdekking en verovering van deze macht mogelijk maakt, is zij de hoogste vorm
van activiteit van de mens. Om precies te begrijpen hoe de relatie tussen geschapen
en werkelijke wereld tot stand gebracht wordt, is het nodig nader in te gaan op het
onderscheid in karakter tussen de ‘oudere’ en ‘moderne’ kunst, waaraan Malraux
ook in het 2e deel van de Psychologie vasthoudt, zonder dat hij echter bij de
behandeling van het scheppen der nieuwe vorm een voldoende duidelijke scheiding
van de twee gevallen maakt. De moderne kunst is, als voor het gemak weer aan
schilderkunst gedacht wordt, ‘zuiver-picturaal’, de oudere kunst heeft een dubbele
zin. Zij heeft, evenals de moderne, de zuiver artistieke waarden van kleur en vorm,
maar bovendien een gevoelswaarde of voorstellingskracht (door Malraux ‘fictie’
genoemd). Het scheppen van nieuwe vormen komt dus in beide phasen voor, maar
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of hierdoor aan de absurde wereld een betekenis wordt opgelegd, zoals Malraux zegt,
wordt door hem eigenlijk alleen duidelijk gemaakt in voorbeelden die de ‘oudere’
kunst betreffen. Het sluiten
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van de ogen van de Boeddhabeelden gaf aan deze een uitdrukking van ‘sereniteit’;
volgens Malraux was dit het ontdekken van het begrip ‘sereniteit’, en zo werd een
element gevonden van het begrippensysteem, waarmee de wereld cohaerentie wordt
opgelegd. Malraux geeft vele dergelijke voorbeelden, die inderdaad een verband
leggen tussen de in de kunst geschapen en de bestaande wereld, maar zij hebben alle
essentieel betrekking op de oudere kunst, want het verband wordt gelegd door
begrippen die typisch tot de voorstellingen, de ‘ficties’ behoren, zoals in casu de
sereniteit. (Natuurlijk ging het hier er de beeldhouwer in quaestie niet alleen om de
sereniteit te verbeelden, maar ook om een nieuwe vorm te krijgen in de zin van de
moderne ‘zuivere’ kunst; dit neemt echter niet weg, dat voor de te leggen relatie juist
het element fictie nodig was). Voor de moderne kunst is de wijze van scheppen van
nieuwe vormen wellicht ook het duidelijkst te demonstreren aan een voorbeeld.
In het moderne schilderij is een oog juist niet zoals voor de boeddhistische
beeldhouwer of de niet-kunstenaar in de eerste plaats uitdrukking, maar een ding
met kleur en vorm dat op een schilderij gezet kan worden. Zeker wordt ook in de
moderne schilderkunst nog een nieuwe wereld geschapen, maar hoe men deze kan
correleren met de waarnemingswereld is moeilijk te zien, omdat het scheppen van
een ‘fictie’ nu ontbreekt. Terugkomend op de vraag die ik opwierp omtrent de
‘onderwerpen’ van moderne schilderijen, kan men in het kader van Malraux'
beschouwing over de ontwikkeling van de kunstenaar slechts zeggen, dat deze
‘onderwerpen’ eenvoudig overgenomen zijn van vroegere schilders, waarbij zij hun
rol van voorwerp hebben verloren en pure vorm zijn geworden. De oudere kunst
koos haar onderwerpen (bijv. gezicht) uiteraard zodanig, dat men zich er op kon
inspireren tot nieuwe betekenissen (bijv. sereniteit). Gelooft men de theorie van de
imitatie der onderwerpen dan is mijn vraag teruggebracht tot het zoeken naar de
oorspronkelijke onderwerpen. Daarover is echter vrijwel niets bekend; de
praehistorische ‘holen’kunst met haar geraffineerde conventies en stijlvormen heeft
zeker al een langdurige ontwikkeling achter de rug. En misschien werpt mijn vraag
dus wel een schijnprobleem op, omdat het zoeken naar zo'n vèrgaande historische
causaliteit zinneloos is. Toch is deze redenering dáárom voor mij niet geheel
bevredigend, omdat ik de theorie van het beheersen der werkelijke wereld door
middel van de nieuwe wereld van de kunst zeer plausibel acht. En dan moet er toch
ook in de moderne kunst een geheimzinnig verband tussen vorm en ‘inhoud’ bestaan,
waarvan juist in een psychologie van de kunst de oorzaak opgehelderd zou moeten
worden.
Een tweede, naar mijn mening fundamenteler bezwaar ligt hierin, dat soms
onduidelijk is of een begrip een uitspraak is omtrent bestaande feiten, of een norm,
die Malraux zelf aanlegt. Voor de Psychologie de l'Art geldt dit bezwaar zeker niet.
Hoewel natuurlijk de stijl van Malraux sterk emotionele elementen bevat, kan dit
geschrift toch als een theorie van de kunst beschouwd worden: de begrippen die er
in voorkomen beschrijven en schematiseren feiten, waarnemingen. In La Lutte avec
l'Ange echter treedt de, ook in redevoeringen en interviews een centrale rol spelende,
‘notion de l'homme’ op en het is juist van dit begrip dat Malraux nalaat te zeggen in
hoeverre het als wetenschappelijk begrip (samenvattende beschrijving van feiten) of
als waarde-oordeel (norm van wat de mens volgens Malraux zijn moet) opgevat moet
worden. Inderdaad gebruikt Malraux zijn begrip mens soms als het een, soms als het
ander. Om dit duidelijk te maken is het goed, nader in te gaan op het verband tussen
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drie begrippen, die ik zou willen aanduiden als ‘wetenschap’, ‘keuze’ en ‘techniek’.
In de ‘wetenschap’ vat men feiten samen tot theorieën, op grond waarvan men in
meer of
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mindere mate kan voorspellen wat gebeuren zal als men bepaalde handelingen
verricht. Wat nu de ‘keuze’ betreft: men kan normen kiezen en dan met behulp van
de ‘wetenschap’ nagaan of deze te realiseren zijn. Ook als dit niet het geval blijkt te
zijn, verhindert niets ons vast te blijven houden aan een bepaalde norm die men als
ideaal bezit; is het echter wèl het geval, dan kan men tot het in de practijk brengen
van dit ideaal overgaan, een handeling die men met ‘techniek’ aanduidt. Voorbeelden
van de relaties tussen de beschreven drie vormen liggen voor het grijpen. Men denke
bijvoorbeeld aan de wetenschap biologie. Men kan nu gezondheid tot norm kiezen,
de biologische kennis geeft dan aan in hoeverre men deze zal kunnen realiseren met
behulp van de ‘techniek’, die in dit geval de medische is. Men kan echter evenzeer
bijv. vernietiging van menselijke wezens kiezen en ook dan levert de wetenschap
wel een antwoord omtrent de mogelijke technieken waarmede dit ‘ideaal’
verwerkelijkt zou kunnen worden. Waar het de ‘notion de l'homme’ betreft, zijn het
de sociologie en ethnologie waarbij men te rade gaat en in La Lutte avec l'Ange wordt
het probleem onder ogen gezien of de feiten de generalisatie tot een sociologisch
begrip van de fundamentele mens rechtvaardigen. Maar in hetzelfde boek, en vooral
in enkele redevoeringen*) treedt bovendien een andere ‘notion de l'homme’ op, die
ongetwijfeld een ideaal is: het is de mens van het tragisch humanisme, met zijn
‘volonté de conscience et de découverte’. Zeer essentieel voor Malraux' keuze is het,
dat deze mens algemeen is en dat het ideaal uitvoerbaar is. Daarvoor is strikt
noodzakelijk dat ook de wetenschappelijke ‘notion de l'homme’ bestaat, dat wil
zeggen de samenvatting van enkele primaire psychologische gedragingen van elk
mens. Slechts als deze basis er is, bestaat voor de mens de mogelijkheid ook te
voldoen aan Malraux' norm. De techniek van de sociologie, die in dit geval tot taak
heeft de bestaande mens tot de ideale te maken, heet ‘politiek’. (Ik spreek hier nu
niet over dat deel van de ideale mens, dat volgens de feiten van de menselijke staat
niet te bereiken is. Het gevoel van beperktheid dat daardoor ontstaat is natuurlijk
ook een van de hoofdthema's van alle boeken van Malraux; zelfs viel daar vroeger
meer de nadruk op dan thans, nu de realiseerbare elementen ook een groot belang
voor hem krijgen).
Het is dus zeer wel mogelijk te opereren met de ‘notion de l'homme’ als men wel
bedenkt dat er twee zulke begrippen zijn: één wetenschappelijk en één moreel.
Doordat Malraux geen onderscheid tussen zijn bestaande en ideale mens maakt, lijkt
het soms wel, of het hem ontgaat dat de laatste een norm, een keuze is, die dus ook
zeer wel geheel anders zou kunnen geschieden. Vooral in zijn redevoeringen stelt
hij het soms zo voor alsof kunsthistorie en sociologie zijn ideale mens zouden bepalen,
iets wat uiteraard niet zo is, daar deze wetenschappen hoogstens tot een beschrijving
van de bestaande mens kunnen leiden.
Wat ten slotte het technische middel betreft, dat Malraux nu aanwendt, de
Gaullistische politiek, het is hiermee weer enigszins als vroeger met het communisme:
om zijn superieur ideaal coûte que coûte te realiseren, althans bij zichzelf, is hij
bereid enige verschijningsvormen over het hoofd te zien, die waarschijnlijk slechts
in theorie tijdelijk middel zijn, maar in de practijk wezenlijk element worden: nu de
‘reactie’, toen de leugen.
*) André Malraux, L'homme et la culture artistique, Conférence de l'UNESCO, Fontaine, Paris,
1947. André Malraux, Adresse aux intellectuels Le cheval de Troie, p. 973, 1948.
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Brenan's draad van Ariadne
Gerald Brenan: Het Spaanse labyrinth. Een overzicht van de sociale en
politieke achtergrond van de burgeroorlog. G.A. van Oorschot, Amsterdam,
1947.
De schrijver van Het Spaanse Labyrinth, van huis uit een conservatief Engelsman
met liberale en zeer humane ideeën, geschokt door de wreedheden van de
burgeroorlog, heeft zich door het schrijven van dit boek willen bevrijden van de
obsessie van deze spaanse tragedie en in het algemeen van zijn nostalgie ten opzichte
van Spanje. Hij heeft er jarenlang gewoond, met name in Andalusië en, zoals vrijwel
iedereen die aan gene zijde van de Pyreneeën heeft geleefd, een diepe sympathie
opgevat voor het gewone spaanse volk. Everything was rotten in Spain except the
hearts of the poorer people, schreef Napier, en ieder die Spanje kent zal dit beamen.
Wat hem buitendien heeft gefascineerd, is het uitzonderlijke fenomeen van de
spaanse kerk en welke grote nieuwsgierigheid hij hier aan de dag legt en met hoeveel
kennis van zaken hij schrijft, blijkt ten overvloede uit zijn penetrante studie over de
middeleeuwse mysticus Juan de la Cruz, welke verleden jaar in Horizon verscheen.
Brenan heeft een uitzonderlijke eruditie; hij is geen beroepshistoricus, maar hij heeft
op de vakspecialist voor, dat hij een schrijver is, komt dit in de Nederlandse versie
(die vele zinstorende vertaalfouten bevat) niet steeds tot uiting. Hij heeft voor dit
boek meer vakwerk moeten ondernemen dan hem voor zijn in wezen culturele
belangstelling1) lief was, voortdurend merkt men zijn enorme belezenheid2) en hij
hanteert zijn uitgebreid feitenmateriaal helder, overzichtelijk en met een ontwapenende
objectiviteit. Hij heeft zin voor het pittoreske en voor de pointe, hij schrijft met
humor, al leidt zijn ierse temperament hem een enkele maal tot ietwat gechargeerde
conclusies.
Alleen een niet-Spanjaard kon dit standaardwerk schrijven, maar ook alleen iemand,
die begrepen heeft, dat alles in Spanje sui generis is, die het spaanse klimaat door
en door kent en niet alleen uit de loopgraven van de Ciudad Universitaria.
Het Spaanse Labyrinth behandelt de politieke en sociale geschiedenis van Spanje
in de laatste zeventig jaar. Het is het beste boek, dat in enige taal over dit onderwerp
bestaat en het enige trouwens, dat een volledig overzicht geeft van de ontwikkeling
en de theorie van de arbeidersorganisaties. De uiteenzetting van het gecompliceerde
agrarische vraagstuk en van de rol van de spaanse kerk is voortreffelijk. Het boek is
inderdaad, wat de ondertitel aangeeft: een overzicht van de sociale en politieke
achtergrond van de burgeroorlog, waaraan het laatste hoofdstuk als epiloog is gewijd.
Spanje heeft geen renaissance, geen reformatie, geen Aufklärung en geen
negentiende eeuw in europese zin gekend. Het is een wezenlijk anti-kapitalistisch
land: men kent er noch de goede noch de slechte eigenschappen, die voor succes in
de kapitalistische wereld nodig zijn. Het liberalisme heeft dan ook in Spanje gefaald
en het kenmerk der arbeidersklasse is, dat zij niet is verburgerlijkt. Zij heeft nooit
de neiging vertoond - iedereen, die in de
1) Van zijn hand verschijnt binnenkort bij de Cambridge University Press een boek over de
spaanse literatuur.
2) Voor de voortreffelijke bibliographie moet men de engelse editie raadplegen. Cambridge,
1943; New York 1943.
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laatste twee eeuwen in Spanje heeft gereisd, heeft het geconstateerd - de gewoonten
of de denkwijzen na te volgen van degenen, die maatschappelijk boven hen stonden.
De spaanse pueblo is het verzamelbekken gebleven van alle deugden en tradities van
het volk, die door de hogere klassen zijn prijsgegeven, de bron, waaruit alles
ontspringt, wat gezond is: ‘tegenwoordig kunnen slechts weinigen, behalve de armen,
met de authentieke stem van Spanje spreken’. Ruim zeventig jaar geleden heeft
Cánovas reeds gezegd: ‘aan de oppervlakte is ons land voortdurend in verval, maar
nooit in de diepte’. De industriële revolutie in Spanje is een langzaam proces geweest
zonder de gevolgen, die kemnerkend zijn voor de ontwikkeling van het kapitalisme
in andere landen. De spaanse maatschappij is in wezen in twee klassen verdeeld
gebleven en niets is kenmerkender voor het sociale leven dan het sterke gevoel van
solidariteit onder de spaanse arbeidersklasse, waarvan de bron wellicht te vinden is
in het saamhorigheidsgevoel en in het op elkaar aangewezen zijn in de pueblo. Het
befaamde individualistische temperament van de Spanjaard is overigens niet op het
economisch leven van toepassing en zijn vrijheidsgevoel is niet in strijd met de
communalistische en collectivistische tradities, waardoor Spanje zich als geen ander
land zou lenen voor een socialistisch experiment.
Het is niet zonder toeval, dat de spaanse sociaal-democratie haar grote aanhang
in Oud-Castillië had. Beïnvloed door de tradities van het katholieke Spanje,
vertegenwoordigt deze partij het bureaucratisch, centralistische, castiliaanse Spanje.
Een speciaal hoofdstuk in Brenans boek is aan de ontwikkeling van de Partido
Socialista gewijd, maar de kenmerken van de sociaaldemocratie zijn bekend genoeg
en de ontwikkeling van de partij ten zuiden van de Pyreneeën heeft een betrekkelijk
normaal verloop gehad.
Uitvoeriger is derhalve de schrijver ingegaan op het karakter en de geschiedenis
van het anarcho-syndicalisme, dat hij als een typisch spaans verschijnsel beschouwt.
Het anarchisme is sterk in Spanje, omdat het aansloot bij de regionalistische en
federalistische tradities en omdat het het onvergankelijke instinct van de spaanse
boer, zijn hang naar de primitieve staat der communes van de zestiende en zeventiende
eeuw levend en bewust maakt. Het eschatologische karakter van dit anarchisme is,
meent de schrijver, geworteld in een heimwee naar het verleden: achter de mythe
van de siglo de oro staat het pastorale tijdperk. Geen boerenopstanden in Andalusië,
of de boeren hebben er communes gesticht, zich onafhankelijk verklaard, het land
verdeeld en het geld afgeschaft. Het spaanse anarchisme voornamelijk als
boerenanarchisme te willen zien, is zeer verhelderend, ook al lijkt mij Brenans
opvatting enigszins gekleurd door zijn persoonlijke ervaringen in de dorpen en door
het klimaat van Andalusië. Zijn beschouwing is natuurlijk intelligenter dan de naïveteit
van de marxistische handboeken, die het anachronisme van het anarchistische karakter
der spaanse arbeidersklasse voldoende verklaard achten door de ‘achterlijkheid’ van
het spaanse kapitalisme en zulk een primitieve beschouwing voor
historisch-materialistische wijsheid willen laten doorgaan. Men zou dichter bij de
waarheid zijn, indien men de achterlijkheid van het kapitalisme uit het anarchistische
karakter van het spaanse volk verklaarde.
Met Brenans opvatting behoeft het niet in strijd te zijn, dat juist het industriële
Catalonië een anarchistisch bolwerk is, indien men rekening houdt met het feit, dat
bijv. de helft van de fabrieksarbeiders in Barcelona geïmmigreerd zijn uit de door
droogte geteisterde gebieden van Almeria en Murcia. Maar de schrijver wil het
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spaanse anarchisme niet uitsluitend zien als een politieke, maar veeleer als eten
morele beweging - Borkenau sprak zelfs van een godsdienstige beweging - en het
iberische anarchisme beschouwen als het protestantse schisma van het spaanse
katholicisme. De
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geschiedenis van de sociale beweging zou men kunnen karakteriseren als de
geschiedenis van de geleidelijke overdracht van de binding der arbeiders en boeren
aan de kerk op de revolutionnaire ideologieën, die haar vijandig gezind waren. Indien
de laatste honderd jaar iedere sociaal-revolutionnaire beweging begeleid werd door
een beeldenstorm, dan is dat, meent de schrijver, de toorn van een diep-religieus
volk, dat zich in de steek gelaten en bedrogen voelt. Het heftige anti-clericalisme,
dat overigens door vele katholieken werd gedeeld, richtte zich tegen de macht en de
intolerantie3) in het sociale leven van de spaanse kerk, wier ecclesia militans niet
alleen gekenmerkt was door een grenzenloze ignorantie en door haar verzet tegen
alle maatschappelijke en geestelijke vooruitgang, maar die tevens in haar jezuïtische
tak eng gelieerd was met de banken, de kranten en de commerciële concerns. Een
groot gedeelte van het spaanse kapitaal was in handen van de jezuïten. De kerk was
de sterkste steunpilaar geweest van de monarchie, de dictatuur en het grootgrondbezit;
de agressief anti-clericale houding van de republikeinen na de val van de monarchie
in 1931 was dus wel verklaarbaar.
De Spaanse kerk geloofde tot in de twintigste eeuw, dat het goed was haar vijanden
te vernietigen en ook deze opvatting is door haar vijanden overgenomen. Vele ketters,
zoals Waldenzen en Wederdopers, hebben de woorden van de Heilige Schrift à la
lettre genomen en, waar dit liet geval is, zijn steeds de eigendom en de staat in
gevaar.Deze letterlijke opvattingvan het evangelie over de verdoeming van de rijken
was de misdaad van de Circumcilianen geweest, een militante secte uit de vierde
eeuw, die ontstond op de afrikaanse latifundia, onder omstandigheden, die te
vergelijken zijn met de agrarische toestanden, die aan het spaanse anarchisme ten
grondslag liggen. Wat de autoriteiten deze secten niet konden vergeven was, dat zij
de nadruk legden op de sociale leringen van het evangelie.
‘Men zal zich herinneren’ - schrijft Brenan - ‘met welk een bijna waanzinnige
woede Luther de vernietiging te vuur en te zwaard eiste van de boeren, die hem
compromitteerden door zijn leer over de christelijke vrijheid letterlijk op te vatten.
De reden voor deze heftigheid ligt voor de hand. De bijbel, en vooral het Nieuwe
Testament, bevat genoeg dynamiet om alle bestaande sociale systemen in Europa op
te blazen. Maar door de macht der gewoonte en door de invloed van mooie en
rhythmische woorden hebben wij verleerd dit op te merken’. Om kort te gaan: men
heeft te doen met een religieuze beweging, die de gewelddadige traditie van de
spaanse kerk heeft overgenomen en die handelt naar het oer-christelijke compelle
eos intrare.
Dit is, meent Brenan, tevens de tragische paradox van het spaanse anarchisme,
dat bovenal voor de vrijheid opkomt, maar voor geen geweld terugdeinst om een
maatschappij zonder dwang, om het comunismo libertario te realiseren. Het zou
slechts nodig zijn, om de ‘slechte mensen’ te elimineren, opdat het tijdperk van
wederzijdse verdraagzaamheid zou kunnen aanvangen.
‘Maar zulke verwachtingen’, zegt de schrijver, ‘zijn natuurlijk niet ernstig te nemen
en er is heel wat naïveteit voor nodig om te geloven, dat uit de chaos van de
gewelddadige revolutie van een modern land zo'n staatloze maatschappij te voorschijn
zou kunnen komen.’
3) Vier jaren voor het uitroepen van de republiek kon men in de katholieke catechismus lezen,
dat het een zonde was om liberaal te stemmen. Onder Franco is de vrije uitoefening van de
protestantse godsdienst weer verboden.
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Toch is dit alles, gegeven de spaanse verhoudingen, niet zo naief als het lijkt.
Brenan trouwens zegt zelf: er is niets utopisch in een geloof, dat men slechts enkele
landeigenaars en priesters uit de weg hoeft te ruimen en het land te verdelen om
verder gelukkig te leven. Een ieder, voegt hij er aan
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toe, die de spaanse boeren heeft gekend, zal erkennen, dat zij, door hun vriendelijke
en edelmoedige gevoelens voor elkander en door hun zo vaak gebleken talent voor
coöperatie, uitstekend geschikt zijn om hun historische rol te spelen in een
anarchistische commune.
Dit alles was ook daarom niet zo utopisch, omdat de zogenaamde sociale orde in
Spanje als in geen ander land uitsluitend gebaseerd was op het geweld. Het
gezagsinstrument, dat de spaanse staat steeds zo demonstratief hanteert, was
buitendien geenszins betrouwbaar. Allerminst was dit het geval met het leger. Het
kwam voor, dat in dagen van revolutionnaire spanning in de madrileense kazernes
de grendels uit de geweren werden gehaald. De bloedige en bloeddorstige
onderdrukking van de opstand der mijnwerkers in Asturië in October 1934 werd
uitgevoerd met Moorse regimenten en met het schuim van de europese onderwereld,
het Tercio, het spaanse vreemdelingenlegioen. Over deze mohammedaanse
‘reconquista’ schrijft Brenan: ‘Indien de publieke opinie reeds geschokt was door
het feit, dat het vreemdelingenlegioen naar Spanje werd gehaald om tegen de
mijnwerkers te vechten, wat moest men dan wel zeggen van de komst van de Moren?
Achthonderd jaar lang was de kruistocht tegen de Moren het hoofdthema van de
spaanse geschiedenis geweest: zij waren nog steeds de erfvijand, de enige vijand
inderdaad, waartegen de spaanse legers ooit vochten. Hun wreedheid in de oorlog
was welbekend en nu bracht men hen hier om in Asturië te vechten, de enige, heilige,
plek van Spanje waar de vlag met de halve maan nooit had gewapperd. Door deze
daad alleen bleek al, dat voor het rechtse Spanje, noch traditie noch godsdienst - de
twee dingen die het beweerde voor te staan - enige betekenis hadden. In de angst,
ontstaan door de opstand van 40.000 mijnwerkers, toonden zij, dat zij bereid waren
alle beginselen overboord te gooien’.
Zowel Moren als Tercio zouden overigens twee jaar later gezamenlijk met Hitler
en Mussolini opnieuw de hulptroepen worden voor de Christian Gentleman, aan wie
Zijne Heiligheid de Paus op 1 April 1939 zijn apostolische zegen zond na Spanje's
‘katholieke overwinning’.
Het was in vele streken in Spanje nu eenmaal zo, dat het voldoende was, om de
Guardia Civil uit de weg te ruimen, een soort spaanse marechaussee, reeds onder de
monarchie als moordgarde betiteld, om een vrije agrarische commune in het leven
te roepen. Dit is dan ook tijdens de burgeroorlog op honderden plaatsen gebeurd. De
bakoenistische idee, dat ‘de staat’ slechts behoeft vernietigd te worden, opdat het
maatschappelijke leven zich op een organische wijze vrij en socialistisch kan
ontplooien, is in Spanje inderdaad op de werkelijkheid gebaseerd. De lange, bittere
ervaring, die het volk met de steeds corrupte regeringsbureaucratie heeft opgedaan,
heeft er toe bijgedragen, dat het regeringsbedrijf steeds buiten de grote massa van
het volk is omgegaan.
De geringe belangstelling voor de politieke arena in Madrid betekende echter niet,
dat men afzijdig stond ten opzichte van het politieke leven. Ook dit is een spaanse
paradox. De tegenstelling tussen staat en maatschappij was er zo sterk, omdat de
volksmassa's een levend besef hadden van en streefden naar de integratie van het
politieke en sociale leven. De oorzaak van hun afschuw van iedere vorm van dictatuur,
is te zoeken in hun besef, dat de eenvormigheid, waartoe iedere overheidsstaat en
ieder totalitarisme leidt, de ontkenning betekent van alle, op vrijwilligheid gebaseerde,
organische eenheid. Het ‘wederzijds hulpbetoon’ telt in Spanje nog altijd meer dan
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de regeling en de dwang van bovenaf; het gewoonterecht staat er nog boven de wet
en wanneer zulke idealen in Spanje meer dan elders hebben wortel geschoten, dan
is dit, heeft Brenan opgemerkt, voor een groot gedeelte te danken aan de invloed der
mohammedaanse ideeën op een christelijke
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gemeenschap, ‘De diepere lagen van het spaanse politieke denken en voelen zijn
oosters.’
Het is niet toevallig, dat de filosofie, die in de negentiende eeuw het meeste opgeld
deed in Spanje, die van de duitser Christian Karl Friedrich Krause (1781-1832) was
en dat de associatie-gedachte van Fourier, de federalistische ideeën van Proudhon
en het collectivistische program van Bakoenin er zulk een weerklank vonden. De
grote en opzienbarende aanhang, die deze ideeën onmiddellijk na hun eerste
bekendwording, in 1868, vier jaar na de stichting van de Eerste Internationale, in
Spanje verwierven, was niet uitsluitend te danken aan heht werk van enkele actieve
propagandisten, maar in belangrijke mate aan de omstandigheid, dat het
anti-etatistische socialisme van Bakoenin aansloot bij de federalistische en
regionalistische tradities. De staat is steeds in Spanje gevoeld als een aangelegenheid
van een vreemde bezetter. De collectivistische denkbeelden van Bakoenin sloten aan
bij de oudere ideeën van associatie en bij de practijk van de dorpscommunes en
coöperaties, waarover men in de appendix van Brenans boek hoogst interessante
gegevens aantreft.
Een gemeenschappelijk systeem van grootgrondbezit heeft men steeds in vele
streken van Spanje aangetroffen, terwijl soms deze dorpscommunes een uitgebreid
systeem van gemeentediensten omvatten, die een communistisch karakter droegen.
Langdon Davies heeft in Behind the Barricades, de visserscoöperatie beschreven,
die hij tijdens de burgeroorlog heeft aangetroffen in Port de la Selva, een plaats die
geheel door deze coöperatie werd bestuurd en hij nam het als vanzelfsprekend aan,
dat dit door de anarchisten georganiseerd was. De plaats is echter een der oude
visserscommunes, die sinds onheugelijke tijden hebben bestaan en in haar huidige
vorm door de fourierist Fernando Garrido zijn gesticht.
Na het uitbreken van de burgeroorlog werden in talloze dorpen gemeentebesturen
in het leven geroepen (nadat de oude waren afgezet), die gekozen werden uit een
vergadering van alle leden van het Vakverbond en zulk een vergadering droeg steeds
het karakter van een volksvergadering. Bij alle grote opstanden of stakingen sinds
een eeuw heeft zich hetzelfde verschijnsel voorgedaan. Brenan wijst er op, dat, wat
ook hier op het eerste gezicht een anarchistiche uitvinding lijkt, in ieder opzicht gelijk
is aan de vergadering, de consejo abierto, van de middeleeuwse spaanse commune.
De waarde van het spaanse anarchisme ziet de schrijver hierin, dat het duidelijker
en intelligenter dan enige andere iberische beweging het verzet belichaamt van het
spaanse volk tegen de tyrannie en de zielloosheid van de moderne aan de machine
verslaafde tijd. In tegenstelling tot het carlisme, dat slechts een sectarische betekenis
heeft en dat het moderne leven geheel de rug toekeert, wijst het anarchisme de
voordelen, die de moderne industrie met zich zal brengen niet af, maar het weigert
de vrijheid en de menselijke waardigheid daaraan op te offeren. Wanneer er te kiezen
valt tussen een hogere levensstandaard en meer vrije tijd, dan kiest het dit laatste:
niet uit voorkeur voor ledigheid, maar omdat het spaanse anarchisme een ascetisch
geloof is, dat geestelijke zaken boven materiële gemakken stelt.
Indien er een tegenstrijdigheid bestaat in Brenans opvatting - nl. dat hij meent, dat
de verwachtingen van de plotselinge verwerkelijking van het Comunismo Libertario
niet ernstig te nemen zijn en aan de andere kant uiteenzet dat er, althans wat het
platteland betreft, niets utopisch is in zo'n geloof - dan is dat m.i. ten dele te verklaren
door het feit, dat hij de constructieve kant van dit anti-etatistische socialisme niet
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voldoende op zijn politieke waarde heeft geschat. Vermoedelijk hangt dit ook samen
met zijn opvatting van het spaanse anarchisme in het algemeen, waarvan hij het
agrarische karakter m.i. te zeer heeft geaccentueerd.
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Het agrarische probleem is wel is waar nog steeds het essentiële vraagstuk van Spanje,
maar de betekenis van het industriële proletariaat als politieke factor is steeds
toegenomen. In de anarchistische sector van de arbeidersbeweging zou men deze
ontwikkeling kunnen aanduiden als een verschuiving van het kropotkiaanse
anarcho-communisme naar een bakoenistisch anarcho-syndicalisme. Het is een
nuanceverschil, want de geografische invloedssfeer van het anarchisme is vandaag
min of meer dezelfde als tachtig jaar geleden en de beide grote anarchistische
theoretici doen nog onverminderd opgeld. Als Brenan zegt, dat alle opstanden in de
laatste eeuw een agrarisch karakter hebben gedragen, dan is dat natuurlijk in grote
trekken juist, maar het is niet toevallig, dat de grote arbeidsconflicten en de gewapende
opstanden onder de republiek overwegend van het industrie-proletariaat zijn uitgegaan.
Zoals er niets utopisch was in het geloof, dat een vrije agrarische commune in het
leven geroepen kon worden, zo was er ook niets utopisch in de opvatting, dat ‘de
staat’ slechts behoefde vernietigd te worden om de fabrieken in bezit te nemen en
door de arbeiders te doen beheren. Dat ook dit niet een fantastische theorie was, maar
juist als de constructieve kant van dit spaanse anarchisme beschouwd mag worden,
is ook tijdens de burgeroorlog gebleken.
De militair-fascistische putsch, het pronunciamiento van Franco was het sein tot
een sociaal-revolutionnaire opstand, die in Catalonië en in vele andere delen van
Spanje gekenmerkt werd door de collectivisatie van het economische leven - een
‘socialisatie’ die geheel buiten de staat omging - waarbij fabrieken, ondernemingen
en bedrijven door de arbeiderssyndicaten werden overgenomen en beheerd. Deze
collectivisaties, zegt Brenan, zoals ook de nog sceptischer Borkenau toegeeft, waren
een opmerkelijk succes. Ook de Engelsman Brailsford heeft in deze geest over de
gecollectiviseerde bedrijven, die hij tijdens de burgeroorlog zag, geschreven. Een
der oorzaken van dit succes is zeker ook te vinden in het feit, dat de sabotage van
intellectuelen en technici er geringer was dan in de Russische Revolutie in 1917. De
anarchisten, zegt Brenan, beschouwden de burgeroorlog niet als een zuivere
verdedigingsoorlog tegen het fascisme, maar als de gelegenheid, waarop ze zo lang
hadden gewacht, om een nieuwe vorm van samenleving te scheppen. Vandaar hun
politiek van collectivisering, zowel van de grond als van de bedrijven. Zij geloofden,
buitendien, dat de oorlog alleen met succes gevoerd kon worden, indien hij gepaard
ging met een sociale revolutie in de retaguardia. De centrale regering wilde echter
deze gecollectiviseerde bedrijven onder rechtstreekse contrôle van de staat brengen.
De nodige credieten voor aankoop van grondstoffen in het buitenland werden
geweigerd. In het bijzonder sinds Juni 1937 nam de verbureaucratisering toe: een
leger van inspecteurs en directeurs, die hun aanstelling te danken hadden aan politieke
redenen, i.c. aan de Communistische Partij, was op de fabrieken neergestreken, met
het gevolg van een algemene demoralisatie van de arbeiders.
‘Het feit’, concludeert Brenan, ‘dat de anarchisten in de eerste oorlogsdagen niet
sterk genoeg waren om de staat geheel af te schaffen, betekende onvermijdelijk de
gedeeltelijke mislukking van het experiment van de vrije collectivisatie’. Het is een
der doeleinden der stalinistische interventie geweest, om het experiment van deze
vrije collectivisaties te vernietigen met behulp van russische wapenen en het
vreemdelingenlegioen van de internationale brigades. Wanneer de anarchistische
leiders gehoopt hadden, dat zij door hun deelneming aan de regering van Madrid
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deze ontwikkeling zouden kunnen tegengaan, dan moet men constateren, dat deze
politiek volkomen heeft gefaald.
Aan de burgeroorlog heeft Brenan een kort hoofdstuk gewijd, waarin hij zeer
helder de contra-revolutionnaire rol heeft beschreven, die Stalin in
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Spanje heeft gespeeld en dat een scherper inzicht geeft in deze spaanse tragedie dan
de meeste boeken, die over dit onderwerp zijn geschreven. Als een der voornaamste
oorzaken van de burgeroorlog beschouwt Brenan het falen van de republiek om het
agrarische vraagstuk op te lossen. Zijn grondige en voortreffelijke analyse van het
ingewikkelde agrarische vraagstuk kan hier niet worden geresumeerd. Slechts dit
over Andalusië: het klassieke land van de latifundia, de grote landgoederen, die
stammen uit de romeinse tijd. Geruïneerd door het romeinse belastingstelsel en de
herdersgewoonten der West-Gothen, waar hersteld op een grandioze schaal door de
Arabieren, aanvankelijk bezit van arabische en moorse stammen en later van prinsen
en koningen, werden zij door Ferdinand III in hun geheel aan de feodale heren
geschonken, die hem bij zijn verovering van Sevilla vergezelden. Sindsdien hebben
zij de bron van inkomsten uitgemaakt van de grote aristocratische huizen van Castilië.
Maar niet meer dan een derde van de grote landgoederen, die men tegenwoordig in
Andalusië ziet, hebben deze oorsprong. De meeste der huidige grote bezittingen zijn
ontstaan ten gevolge van de agrarische politiek der liberalen in de vorige eeuw, die
eerst de eigendommen van de kerk en later de gemeentegronden hebben verkocht.
Tegen zeer lage prijzen verworven, vertegenwoordigden zij een fortuin voor de
middenstandsfamilies, die ze hadden gekocht en verschaften zij de politieke macht
aan de klasse, die van die tijd af Spanje heeft geregeerd. Aangezien de nieuwe
landgoederen snel de slechtste karaktertrekken aannamen van de feodale latifundia,
kan men wel zeggen, dat er geen enkel werkelijk onderscheid meer tussen hen bestaat.
‘Zo werd de spaanse boerenstand overgeleverd aan de genade van een nieuwe klasse
van grootgrondbezitters, die voortaan op zijn kosten zou leven. Dat is de ware
betekenis van de parlementaire regering in Spanje geweest’. Neder-Andalusië, merkt
Brenan op, is waarschijnlijk de enige streek in Europa, waar de toestand van de
landarbeiders in de laatste honderd jaar niet is verbeterd. Gemeenschappelijk
grondbezit, een eigendomsvorm met eerbiedwaardige antecedenten in de spaanse
geschiedenis, zou voor de uitgestrekte landgoederen de logische en economisch
verantwoorde oplossing zijn. ‘Alleen de ongeneeslijke domheid van de spaanse
heersende klassen en haar regeringen en de onwetendheid van de traditionalistische
partijen, die niet het geringste begrip schijnen te hebben van de toestanden, waaronder
de Spanjaarden werkelijk leefden in de eeuw, die zij beweren te willen navolgen,
heeft verhinderd, dat de agrarische hervorming reeds lang geleden is ingevoerd.’
Maar waarom, zo zou men Brenan willen vragen, heeft ook de republiek van deze
‘ongeneeslijke domheid’ blijk gegeven? De verklaringen, die Brenan hiervoor heeft
gegeven, zijn voor mij, ondanks zijn uitstekend overzicht van het ingewikkelde
panorama van de republiek, de minst overtuigende passages van dit boek. Hij geeft
zelf wel de redenen aan, waarom het de parlementaire republiek niet gelukte het
agrarische vraagstuk op te lossen, zonder hieruit echter te concluderen dat een sociale
revolutie aan de orde was. Of anders gezegd: de burgerlijke republikeinen streefden
naar een liberale revolutie, toen de sociale revolutie reeds op de agenda stond. Zoals
de duitse sociaal-democraten in 1918 het grondbezit der jonkers niet hebben onteigend
en daarmede de economische en sociale basis voor de militaire en sociale reactie
hebben in stand gehouden, zo hebben de republikeinen in Spanje het grootgrondbezit
gehandhaafd en zelfs nagelaten een jacobijnse revolutie door te voeren. Maar de
massa's, die in April 1931 hun veto over de corrupte monarchie hadden uitgesproken,
verwachten van de republiek wel degelijk een verwerkelijking van hun sociale eisen
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en waren niet geïnteresseerd in de staatsrechtelijke discussies van de republikeinse
advocaten in de Cortes, die overigens minder dan enig ander parlement ter wereld
het pays
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réel vertegenwoordigde. ‘De algemene verwachting was geweest, dat alle grote
landgoederen onteigend zouden worden en de teleurstelling was groot, toen bleek,
dat dit niet zou geschieden. Aan agrarische hervormingen werd niets gedaan’.
De eenvoudige waarheid is, dat zich achter de republikeinse façade het oude Spanje
verborg en dat de 19e Juli de onvermijdelijke ontknoping was van de vijf jaren latente
burgeroorlog, die door de republikeinse omwenteling was ingeluid.
In de revolutionnaire uitweg uit het Spaanse labyrinth ziet Brennan echter evenmin
een oplossing. Waarschijnlijk is het zijn culturele en politieke achtergrond, waardoor
deze uitweg hem - conservatieve Engelsman - weinig aanlokkelijk voorkomt, ook
al heeft hij als motto voor een van zijn hoofdstukken de woorden van Sagasta gekozen:
Cuando en un pueblo se cierran las puertas de la justicia, se abren las de la
revolucion.
ARTHUR LEHNING
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Geschiedenis van het communisme in Nederland?
Dr W. van Ravesteijn, De wording van het communisme in Nederland, P.N.
van Kampen & Zn, Amsterdam, 1948.
Hier is dan de geschiedenis van de ‘Tribunistert’, de groep die in 1907 met het
weekblad ‘De Tribune’ naar voren kwam, en poogde van de toenmalige S.D.A.P.
een ‘marxistische’ partij te maken. Hetzelfde was ook reeds geruime tijd het streven
van de redactie van het wetenschappelijk tijdschrift der S.D.A.P., ‘De Nieuwe Tijd’,
althans van de meerderheid dier redactie, waarin Gorter, Roland Holst, Saks-Wiedijk
en Frank van der Goes ieder op hun manier een ‘marxistische’ en dus ‘radicale’
politiek verdedigden. Maar ‘De Nieuwe Tijd’ was geen blad voor de ‘massa’, en
deze moest nu eenmaal, zo vonden de jongere en nog radicale Tribunisten, Wijnkoop,
Van Ravesteyn en Ceton, bereikt en overtuigd worden.
Van Ravesteyn was de ‘geleerde’ van het drietal, Wijnkoop de politieke
houwdegen, Ceton de organisator. En Van R. vertelt nu, op zijn manier, hoe dit
streven der Tribunisten, eerst tengevolge had de scheuring in de S.D.A.P. in 1909
en de oprichting van het ‘zuiver marxistisch’ partijtje, de S.D.P., en hoe vervolgens
die S.D.P. in de periode 1914-1918 een grotere aanhang kreeg, zich bij de
Communistische Internationale aansloot, Communistische Partij kwam te heten, om
ten slotte te moeten ontdekken dat haar leiding door Moskou veroordeeld werd. Dat
was dan in 1925. En daarmee sloot af, naar de mening van Van Ravesteyn: ‘De
periode waarin het mogelijk had geschenen, een onafhankelijke “communistische”,
d.w.z. in Nederland gefundeerde en naar Nederlandse behoeften geleide partij te
stichten en langzaam groter te maken. De poging ging onder, doordat Moskou haar
niet duldde en voortaan nog slechts partijen in alle landen wenste, die willoze
werktuigen waren in handen van het Kremlin’.
Het verhaal nu zou de moeite waard geweest zijn, indien Dr. Van Ravesteyn,
enigszins critisch gestaan had ten aanzien van de inzichten die hij en de zijnen in
1907 en in de verder door hem beschreven periode bezaten. En nu wil Van R. wel
erkennen dat de marxisten van toen het zich wel wat heel erg gemakkelijk maakten
met hun economistische kijk op de wereldproblemen waaruit dan hun kijk op het
‘imperialisme’ als duivel en op de ‘klassenstrijd’ als engel voortkwam, maar de
enkele malen dat hij en de zijnen zich vergisten, worden altijd vergezeld van de
mededeling dat alle tegenstanders van v.R. zich nog veel méér vergisten.
Van R. is dus nog altijd niet in staat de oude strijd der richtingen in de S.D.A.P.
zakelijk te beschrijven. Zulke klinkklare nonsens als: ‘En in het licht der latere
ontwikkeling mogen wij dus in Troelstra misschien reeds mede een voorloper zien
van een ontwikkeling in de richting naar die dictaturen van één man, die door den
eersten Wereldoorlog frequent zouden worden’ (blz. 56), toont wel duidelijk aan dat
de geleerde politicus en auteur nog altijd even weinig begrip heeft van politiek als
in de dagen toen hij en de zijnen de zakelijke en dus tot op zekere hoogte
opportunistische politiek van Troelstra doorkruisten. Die verbinding van realisme
en idealisme, bij Troelstra aanwezig, ds hem nog steeds niet duidelijk geworden. En
dat de scheuring van 1909, althans door Wijnkoop bewust gewild, de politieke
verhoudingen op de linkervleugel der Nederlandse politiek moest bederven en
vervalsen, is hem nog steeds blijkbaar een raadsel.
Dat de S.D.P.-politiek geen reden van bestaan had en dat dit van 1909 tot
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1914 iedere dag bleek, dat ze van 1914 tot 1918 de mogelijkheid van een normale
linkervleugel in de S.D.A.P. belette en dat die S.D.P. alleen maar een demagogische
grondslag kon hebben als zelfstandige partij en dan ook een bij uitstek demagogische
partij werd, dat behoorde voor een historicus toch direct zichtbaar te zijn. Maar v.R.
zet nog steeds de oude demagogische strijd voort, in dezelfde gewichtig-doende,
kwasi-wetenschappelijke en hooghartige stijl die de politicus v.R. kenmerkte.
De S.D.P. was nimmer een Nederlandse partij. Ze was een Nederlandse secte die
door de Russische revolutie en door haar eigen weerzinwekkende demagogie tot een
partijtje werd. De juist aangehaalde passage omtrent Troelstra zou nog het best van
toepassing zijn op de partijleiders van de S.D.P. (later C.P.H.). Wijnkoop, die er
inderdaad naar streefde dat partijtje tot persoonlijk eigendom te maken van zichzelf
en z'n naaste vrienden. En v.R. fulminerend tegen Moskou, vergeet dat in Wijnkoops
C.P. zoveel Russische toestanden heersten als in Nederland maar konden bestaan.
Hoeveel politieke tegenstanders van Wijnkoop niet door oncontroleerbare ‘geheime
commissies’ tot ‘politie-spion’ werden verklaard, geroyeerd of door
fluister-campagnes in de partij monddood werden gemaakt, of op een dergelijke
wijze voor ‘zenuwziek’ werden venklaard, voorzover het niet voldoende was ze als
‘intrigant’ te kenmerken - ik heb werkelijk geen lust dat nog eens nauwkeurig na te
gaan, maar dat was dan die ‘naar Nederlandse behoeften geleide partij’ waarover
v.R. spreekt. Dat v.R. zelf aan al dese Wijnkopiades heeft meegedaan en nog steeds
de voorstelling geeft van de edele leiding, belaagd door allerlei intriganten en
weetnieten, maakt op zich zelf z'n boek reeds hoogst aanvechtbaar.
De werkelijkheid is dat de partij van Wijnkoop en van Van Ravesteyn, ontstaan
zonder dat er voldoende politieke gronden voor aanwezig waren, gehandhaafd ondanks
de mogelijkheden tot hereniging die de 2e Internationale schiep, voortgezet in een
sfeer van zoeken naar tegenstellingen, en ruim gebruik van demagogie, reeds door
een door besmet was met ‘Moskouse’ mentaliteit, vóór deze mentaliteit in de
Communistische Internationale de overhand kreeg. Dat Wijnkoop c.s. ten slotte door
Moskou ten val werden gebracht was een gevolg van die ‘bolsjewisatie’ en
‘stalinisatie’ die alle leiders met een eigen geschiedenis en een eigen aanhang
vervingen door lieden die hun positie volkomen aan Moskou te danken moesten
hebben. Tot op dat moment hadden Wijnkoop en v.R. het met de Moskouse mentaliteit
heel goed kunnen vinden. En het feit dat Wijnkoop, de eigenlijke leider der partij,
na een jaar of wat zich in volkomen knechtschap van Moskou begaf en verder een
slaafs dienaar is gebleven, zegt alles omtrent de mentaliteit der oorspronkelijke
C.P.'ers. Het is waar dat v.R. er toen genoeg van had, maar thans, 20 jaar later, bewijst
hij duidelijk dat hij nog steeds niet uit de kring van de S.D.P .-C.P.-vooroordelen
kan komen.
Daarom is zijn geschiedenis van ‘Deventer’, de scheuring in de S.D.A.P., slechts
het herkennen van de kinderachtigheden die de ‘radicalen’ van 1909 zich zelf meestal te goeder trouw - wijsmaakten. Daarom is zijn verhaal van de verdere
lotgevallen der SPD, met al die ruzies in de oorlogstijd over ‘volkswapening’, over
‘Zimmerwald’, over de pro-geallieerde houding van Wp en v.R., even klein als al
deze kibbelarijen in die dagen zelf waren. Daarom wordt ook de ontwikkeling van
1918 tot 1925 toeschreven op een wijze die niet alleen hoogst eenzijdig is, maar die
ook alle kinderachtigheden die in die dagen in het CP.-milieu bestonden thans nog
altijd even ernstig blijft nemen.
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Behorend tot een van de opposities dier dagen ben ik me volkomen bewust van
de zonderlinge sfeer waarin we toen leefden en van de zonderlinge
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uitingen waartoe we moesten komen, en als ik het de moeite waard vond de
geschiedenis dier dagen te schrijven zou ik doen uitkomen dat wij allen, leiding en
oppositie, slechts een verwrongen beeld van de werkelijkheid hadden. Maar voor
v.R. is het nog altijd zo dat hij toen alles goed en geleerd zag en dat wij even vals
als dom waren.
Ach hemeltje lief, dat heet dus geschiedschrijven. Wanneer zal een volwassen
mens eens de moeite nemen in de politieke geschiedenis van Nederland en in de
geschiedenis van de Nederlandse socialistische beweging, de betekenis van
Tribunisten, S.D.P.-ers en Wijnkoop-communisten op normale wijze aan te geven
en af te rekenen met de legendenvorming die op dit gebied belachelijke vormen heeft
aangenomen, een legendenvorming waar dit boek van v.R. belangrijk toe bijdraagt
en die door de ‘grote pers’, zoals me uit een paar recensies bleek, klakkeloos aanvaard
wordt. Voor een echte geschiedenis is het boek van v.R. zelfs als materiaal nauwelijks
van waarde.
J. DE KADT

W.F. Wertheim, In gesprek met mijzelf. Overdenkingen over weten, begrijpen
en geloven Querido, Amsterdam, 1948.
Dit boek, voorzien van een elegante inleiding van prof. Pos, is een werk van jaren
tussen 1941 en 1948, en bevat de (door het Ego met het alter-ego) beredeneerde
conclusies uit diepgaande studies betreffende fundamentele, kentheoretische
meningen, voornamelijk omtrent de wis- en natuurkundige wetenschappen.
Zo overwegen de tien dialogen achtereenvolgens: waarheid en werkelijkheid,
kennis, het wiskundig denken, het natuurwetenschappelijk denken, oorzaak en gevolg,
het begrijpen, de waarden, en het Ik.
Geheel overeenkomstig het karakter van dit boek: een. wetenschappelijke biecht
die voor de schrijver een bevrijdende werking moet hebben, is het volkomen helder
en zonder enig overbodig vertoon van geleerdheid geschreven, nederig noch
hoogmoedig, bovenal niet dogmatisch, niet wanhopend ondanks de reeks wel
onoplosbaar schijnende onzekerheden: ‘overal zie ik een onoplosbare tweeheid: het
rationeel denken en het a-rationeel begrijpen, de identiteit en de individualiteit, het
causaal bepaalde geloof als basis van weten en handelen en toch weer de zekerheid
van dit geloof; het ik dat de waarden kiest en er zelf aan gehoorzaamt; het innerlijke
leven en de realiteit daarbuiten; het ik als persoon en toch weer als deel van de wereld;
het ik als subject van het denken en hetzelfde weer als object van 't denken; het ik
dat vraagt en het andere ik, dat antwoordt’...
De dialoogvorm houdt ons geboeid: we luisteren gaarne toe bij dit levendig gesprek,
waarvan de intensiteit nog verhoogd wordt door de dreigende sfeer van marteling
en dood, symbool van wat in de geestelijke wereld niet minder fataal onze tijd schijnt
aan te grijnzen. - Maar de gewaardeerde vorm heeft ook haar bezwaren: de
onderwerpen zijn zó groot, dat elk daarvan minstens een boek zou vorderen en er
dus van een min of meer volledige behandeling geen sprake kan zijn, wat hier en
daar natuurlijk oorzaak is van leemten. Zo schijnt mij bij de op zovele plaatsen
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scherpzinnige behandeling van het causaliteits-probleem, de opvatting der causaliteit
als een anthropomorphisme: de mening dus als zou de causale opvatting berusten op
de analogie die de in onze ervaring gegeven verhouding van wilsbesluit en
lichamelijke beweging, over de hele werkelijk uitbreidde, niet houdbaar. Niet alleen
is het psychisch
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wilsbesluit niet ruimtelijk voorstelbaar, ook ontbreken in dit anthropomorphisch
causaliteitsbegrip aan de ervaring ontleend, voorname kenmerken der causaliteit: als
de noodzakelijkheid van oorzaak en gevolg, en de aequivalentie van beide. Essentiële
kenmerken van het oorzakelijk begrip kunnen niet uit de anthropomorphe theorie
worden afgeleid - de verhouding van wilsbesluit tot handeling moet veeleer, m.i. als
een speciaal geval van causaliteit worden beschouwd. De anthropomorphe hypothese
verklaart omtrent 't probleem niets. Terwijl daarentegen de hypothese van Hamilton,
nl. dat wij de zekerheids-overtuiging hebben dat niets uit niets ontstaat en niets tot
niets vergaat, het hele kolossale wetenschappelijke systeem van het causale denken
dóór-licht - zij het ook zonder een oplossing er van te geven hoe dit oordeel: ‘elke
verandering moet een oorzaak hebben’, aan zijn eigen zekerheid komt. Wat echter
niet zeggen wil, dat deze zekerheid niet misschien zal blijken diep in het bewustzijn
op voldoende grond te rusten, bijv. op een wijze analoog te denken aan de doorzichtig
gemaakte geometrische axiomata. De schrijver, die m.i. te recht grote waarde hecht
aan het a-rationele denken, waarvan de resultaten medewerken aan het langs bewust
rationele weg verkregene, kan m.i. tegen een onderstelling als hierboven omtrent de
oorsprong van het causaliteitsbeginsel, geen principieel bezwaar voelen, tenzij hij
inderdaad mocht menen, dat het rationele denken steeds bewust plaats heeft. Mij
schijnt het dus-genaamde a-rationele denken (‘intuïtie’ bijv.) wel degelijk een logisch
proces, dat snel of langzaam problemen kan oplossen, zonder dat men zich bewust
rekenschap heeft gegeven van de redeneringen die tot de oplossing voeren.
Het is mij verder niet duidelijk hoe de schrijver zijn mening verantwoordt, dat de
wetenschap niet slechts moet vragen naar het waardoor (de causae secundae) maar
ook naar 't waarom, de zin! Het gebruik van het niet gedefinieerde woord zin (ten
opzichte van wat?) maakt hier de bedoeling onduidelijk. Zin in 't wilde weg lijkt me
onzin. Evenmin schijnt mij het begrip waarheid scherp gedefinieerd; dit scherp
definiëren lijkt de schrijver onmogelijk, hetzij denk ik, wegens de principieel eindeloze
regressie der omschrijving van de begripskenmerken, hetzij wegens een
geïncrimineerde ‘verminking’ der continue werkelijkheid door 't trekken van scherpe
grenzen. Ik stel me voor dat de schrijver deze mening bij uitvoerige behandeling zou
hebben gecorrigeerd of aangevuld - nù lijkt het, in verband met andere uitlatingen,
alsof hij alleen de kennis van het ‘Geheel’ als ware kennis wil erkennen, met de
verzuchting, dat die onmogelijk is - alsof er een antwoord zou moeten zijn op één
allesomvattende vraag, in plaats van vele vragen en corresponderende antwoorden
waarvoor scherpe definitie (door de beperktheid der vraagstelling) niet alleen
noodzakelijk, maar ook mogelijk is; men definieert de begripskenmerken slechts zó
ver als met het oog op 't bijzonder probleem noodzakelijk is. - Een verrassende
stelling ontmoette ik op blz. 141: ......‘zinloos te vragen naar een oplossing van het
schijnbare dualisme tussen materie en geest’; een probleem zo oud als de philosophie!
Waartoe dan dit dualisme schijnbaar te noemen? Men lost geen problemen op door
decreten of door ze dood te slaan.
Merkwaardig is, dat deze schrijver, jurist en socioloog, omtrent de grote kwesties
der grondslagen van de geestelijke wetenschappen eigenlijk nauwelijks iets
opmerkelijks zegt. - Maar genoeg: elke lezer zal in dit boek zijn eigen vondst doen,
eigen bezwaren voelen, critisch, respectueus en erkentelijk zijn.
H.A. LEENMANS
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Een verdienstelijk criticus en zijn tekort
Jacques de Kadt: Herman Gorter: Neen en ja, G.A. van Oorschot,
Amsterdam.
Dit boekje van De Kadt bevat zijn reeds eerder verschenen opstellen over Gorter,
vermeerderd met een slotstuk over ‘Gorters Grootheid’ en een aardige inleiding,
waarin hij van de uitgave rekenschap aflegt. Hij had die niet ondernomen, zegt hij,
als er bij de tegenwoordige jongeren niet een fataal gebrek aan belangstelling voor
Gorter te zien viel (wat hij volgens mij te eenzijdig aan het gebrek aan levensspanning
bij die jongeren wijt, Gorters tekorten spelen hier ook een rol!), en ook heeft hij tot
de bundeling alleen kunnen besluiten doordat hij in het nieuwe slotstuk nu ook ten
volle zijn bewondering kon uitspreken, als een zeker tegenwicht tegen alle
noodzakelijke critiek in de voorgaande stukken.
De Kadt behoort, in grote trekken althans, tot de ware bewonderaars van een
dichter, tot die categorie nl., die óók scherpe critiek heeft en waarvan de bewondering
daar niet geringer, maar wel zuiverder door wordt. Vóór wij zijn verhouding tot
Gorter nauwkeuriger gaan onderzoeken en daarbij met ónze critiek loskomen, moeten
wij hem ook uitdrukkelijk déze hulde brengen, dat wij in zijn boekje twee
eigenschappen samen hebben aangetroffen, die maar al te zelden samengaan:
enthousiasme en intelligentie. Het is er een verkwikkende lectuur door geworden,
ook al lokt het op enige essentiële punten tot scherpe tegenspraak uit. De Kadt zelf
ziet overigens, blijkens zijn inleiding, het voorlopige en schetsmatige van zijn opzet
heel goed in, en zal onze critiek dus wel eerder als een blijk van door hem gewekte
belangstelling dan als een uiting van vitzucht willen beschouwen.
Allereerst dan dit: De Kadt is hier verreweg op zijn best waar hij over critische
beschouwingen van anderen schrijft. Zijn afrekening met Gorters eigen visie in ‘De
Groote Dichters’ is meesterlijk en afdoende en zijn critiek op de ‘Gortergemeente’
en op sommige publicaties over Gorter is niet minder raak. Het enthousiaste opstel
over ‘Gorters Grootheid’ bevredigt daartegenover het minste. Volgens De Kadt is
Gorter de enige Nederlandse dichter met wie wij in het buitenland zouden kunnen
aankomen. Soit, een tamelijk gangbare, maar daarom niet minder foute kijk op Vondel
ten spijt. Wij wrijven echter onze ogen uit, wanneer wij op blz. 106 de grond vermeld
vinden waarop voor Gorter een unieke plaats in de wereldliteratuur wordt opgeëist.
Gorter heeft nl. niet zomaar, evenals Shelley en Whitman een revolutionnaire visie
in het algemeen ten beste gegeven, maar een speciaal marxistische, ‘zoals die in de
socialistische massa van het Europese continent leefde.’ Deze laatste bewering wordt
dan, door de schrijver zelf alweer op de volgende bladzijde tegengesproken, want
daar heet het: ‘Men kan nu zeggen dat dit geloof, deze mythe en mystiek van het
proletariaat, ten slotte niet meer is geweest dan het geloof van een zeer kleine secte.
De werkelijke arbeidersmassa, ook als ze op haar wijze socialistisch was, had andere,
meer tastbare heilsfeiten nodig’. Dit is nog maar een kleine denkslordigheid; veel
erger is, dat De Kadt ons eerst in het opstel ‘Gorters Grenzen’ met veel nadruk
duidelijk heeft trachten te maken dat Gorters socialistische werk ondanks alle
grootsheid van opzet, als mislukt moet worden beschouwd, terwijl ook zijn marxisme
daar (als marxisme) te licht wordt bevonden. Alleen de vroeg-socialistische lyriek
en een aantal latere lyrische fragmenten vinden hier (terecht) genade - maar die staan
nu juist weer vrijwel buiten de motivering waarmee De Kadt een speciale plaats voor
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wijst er op dat
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enthousiasme en intelligentie, hoezeer hun samengaan hier al toe te juichen valt, nog
verre van feilloos samenwerken; het geheel rammelt nog bedenkelijk.
Wij komen nog nader op het spoor van De Kadts zwakke kant, als wij een kernpunt
van zijn betoog onder de loupe nemen, namelijk de ‘verklaring’ die hij geeft van
Gorters mislukking. De aard van Gorters kwaal ziet hij scherp genoeg als een gebrek
aan contact met de levende realiteit, en, als onmiddellijk gevolg daarvan, een
ontstellend gebrek aan psychologisch inzicht. De ‘verklaring’ die hij van die kwaal
geeft, lijkt echter als twee druppels water op de ‘verklaringen’ die hij Gorter bij de
bespreking van ‘De Groote Dichters’ voor de voeten werpt. De oorzaak van alles is
volgens hem namelijk, dat Gorter al in ‘Mei’ begonnen is onwaar te zijn, door
mythologische figuren in zijn werk op te nemen, waarin hij niet meer ‘geloofde’,
zoals de oude Grieken en Germanen; in plaats daarvan had hij als modern dichter
alleen maar tastbare mensen moeten uitbeelden. ‘Hoger dus dan “Mei” of “Balder”
zou de uitbeelding gestaan hebben, òf zonder meer, van de strijd in het hart van de
menselijke dichter zelf, òf, gedramatiseerd in enige mensen, een jong meisje, een
jonge man in wie de hunkering naar het zinnelijke ogenblik en het streven naar het
absolute met elkaar worstelen. Eerst dan zou “Mei” een volkomen nieuw geluid
hebben gebracht, vrij van alle mythologische leuzen’. Ondanks de ‘verwerpelijke
methode’ is de Mei dan tòch nog geslaagd, maar de latere mislukking van ‘Pan’,
waarin alweer van die ‘rare poppen’ (sic!) optreden, is er dan toch maar aan te wijten.
De Kadt ziet hier de eenvoudigste dingen over het hoofd. Een geslaagd gedicht,
berustend op een ‘verwerpelijke methode’, is in de wereldliteratuur nog niet
voorgekomen; wèl kan men iemands wereldbeschouwing achteraf ‘verwerpen’,
terwijl zijn gedicht daardoor onaangetast blijft, maar die wereldbeschouwing is dan
toch maar op het concrete moment zelf de juiste geweest - blijkens het slagen van
het gedicht. ‘Mei’ en ‘Balder’ zijn voor Gorter, toen hij zijn gedicht schreef, zeer
tastbare en zelfs pijnlijke realiteiten geweest, en de mensen van vlees en bloed die
De Kadt daartegenover wil stellen behoren, al hun zinnelijke en bovenzinnelijke
verlangens incluis, tot het rijk der abstracties! De Kadt ziet niets van de psychische
structuur van de jonge Gorter, zoals hij op dat moment was (en het gaat, ook volgens
De Kadt, in het leven om reële momenten!); hij heeft zo, evenals Gorter, zijn (zeer
idealistisch getinte) ideeën over hoe een socialistische dichter zou behoren te zijn en
hij verliest daar (weer als Gorter) alle psychologie bij uit het oog. Tegenover de
symboliek die in elk zieleleven zo'n ingrijpende rol speelt, vertoont hij de naïveteit
van een Dageraadsman uit de vorige eeuw: het zijn maar ‘poppen’, ‘die met al onze
opvattingen van geest en visie net zoveel te maken hebben als Sinterklaas en
Doornroosje’, en ‘iedere vermenging van symboliek en realisme’ moest ‘verboden’
zijn, op straffe van gedichten die ‘van de aanvang af een volkomen onwaarachtig
poppenspel’ zouden worden. O zo.
Waardoor vervalt De Kadt hier zelf in naïveteiten die hij elders bij Gorter scherp
ziet? Hij verwijt Gorter dat er, gevangen in idealistische abstracties als hij was, veel
reële feiten eenvoudig langs hem heen moeten zijn gegaan. Op dezelfde manier lijken
verschijnselen als het nationaal-socialisme en de poëzie van Achterberg (welke laatste
hij dan ook met een sneert je meent te kunnen afdoen) wat hun betekenis betreft
langs De Kadt te zijn heengegaan. Ook hij zit, behoudens een aantal heilzame
détailcorrecties, nog maar al te duidelijk in een abstract idealisme gevangen, dat zich
evenals bij Gorter als ‘realisme’ aandient. Hij kan dit ‘realisme’ dat wij veel juister
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onbevangen, soepel en volledig mogelijk de concrete realiteit tracht te benade-
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ren en waarvan hij ongetwijfeld óók een zekere portie bezit. Terwijl uit het laatste
‘realisme’ de frisheid en levendigheid, de scheppende intelligentie in zijn boekje
voorkomt, glijdt hij door het ontbreken van een helder onderscheid op dit punt
daarnaast telkens af naar het ‘realisme’ van De Genestets Jan Rap - dat hij in een
ander weet te ontdekken. Typerend voor het gebrek aan structuur in zijn zienswijze
is bijv. ook wat hij over de verhouding van Gorter tot Marx zegt. De ene keer is
Gorter marxist en de andere keer weer helemaal niet, want Marx had juist getracht
de arbeiders te doordringen van het ‘werkelijkheidsbeginsel’. Nu stond Marx
ongetwijfeld, daar hij het begin van de beweging vertegenwoordigde, nog in directer
contact met de realiteit dan Gorter, maar alle kiemen voor de abstracte visie van de
laatste liggen toch zelfs al in het Kommunistische Manifest voor het grijpen. Het is
dan ook volslagen onbewijsbaar, dat een soort van autonome ongelukkige aanleg in
Gorter de ontplooiing van het ware marxisme in de weg zou hebben gestaan; hier
grijpt De Kadt juist als rationalist véél te gauw naar volstrekte imponderabilia om
zijn ‘verklaring’ de hoognodige aanvulling te geven; dat Gorters ‘klassieke opleiding’
de schuldige zou zijn, zoals hij elders beweert en nog wel omdat er zo duidelijk een
klassemoraal uit zou spreken, komt weer op rekening van Jan Rap (al zit er natuurlijk
evenzeer ‘iets in’ als in diens ‘star met een staart’). Maar zoals gezegd, hij heeft ook
gelukkiger momenten en die hebben dit boekje met al zijn fouten tot een van de
lezenswaardigste bijdragen over Gorter gemaakt.
F.W. VAN HEERIKHUIZEN

W.F. Hermans, Moedwil en Misverstand, J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1948.
In het wel zeer ondervoede proza-jaar 1948 is W.F. Hermans' novellen-bundel
Moedwil en Misverstand een lang niet onwelkome verrassing - vooral voor hen die,
zoals ikzelf, Hermans, na het potsierlijke Tranen der Acacia's en na zoveel slecht
geschreven, slecht gedachte essays, wat al te voorbarig hadden ‘afgeschreven’. Niet
dat Hermans ‘herboren’ zou zijn - maar waar zijn gaven in romans of essays steeds
overwoekerd bleven door zijn gebreken, heeft zijn voornaamste talent, een poëtisch,
bijna surrealistisch proza, eerst in deze korte verhalen de kans gekregen die zijn
eerzucht en zijn exhibitionisme - waarin bij hem veel vulgairs en onvolwassens stak
- hem tot nu toe onthielden.
Hermans heeft als motto voor zijn bundel een zin van Schopenhauer gekozen: Das
Leben und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches - een uitspraak
die wel waar is, maar die zich (evenals bijv. Buffon's befaamde le style, c'est l'homme)
alleen met heel veel subtiliteit laat hanteren. In ieder geval ontlenen deze novellen
hun leesbaarheid niet aan een op het leven veroverd inzicht. Men vindt hier geen
boeiende karakters of situaties en Herman's levensvisie, hoe somber ook, heeft althans
voor mij niets beklemmends. Al deze verhalen hebben de mislukking tot thema, maar
het zijn mislukkingen die dikwijls nogal ‘geconstrueerd’ en willekeurig aandoen
(bijv. in Een Ontvoogding).
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Wel beklemmend is vaak de atmosfeer die men aantreft, vooral in Loo-Lee en
Dokter Klondyke, die naar mijn smaak het meest geslaagd zijn. Het is deze sfeer,
opgeroepen door verrassende beelden, en bereikt door veel durf en fantasie, die
Moedwil en Misverstand tot een van de genietbaarste vruchten maakt die het
armoedige Nederlandse proza-tuintje het afgelopen jaar opleverde.
H. VAN GALEN LAST
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Marnix Gijsen, Telemachus in het dorp. A.A.M. Stols, Den Haag 1948.
‘Een verhaal zonder wind of wolken’ is de ondertitel van Marnix Gijsens Telemachus
in het dorp. Met deze precisering neemt de Vlaamse schrijver - die sinds acht jaar
in de V.S. woont - stelling tegen het winderige en wolkachtige, waarmee een Vlaamse
plattelandsliteratuur sinds Streuvels en Timmermans furore heeft gemaakt en ook
het boek zelf bewijst dat een dorpsverhaal zonder boertige folkloristiek en bloed en
bodem-pathos voortreffelijke literatuur kan zijn.
Een bedaagd man schrijft zijn herinneringen neer aan een grotendeels in het dorp
Blaren doorgebrachte jeugd. Met deze simpele opzet en met een beheersing der
middelen - een losse humoristische schrijfwijze en een ontmaskerende oprechtheid
- is Gijsen er in geslaagd een zo scherp geëtst beeld van het Vlaamse dorpsleven en
van de kleine bedrijvigheid van dorpsmensen te geven, dat ik voor dit onvergetelijke
miniatuur graag de verzamelde werken van Timmermans, Claes, Coolen en wat er
al meer naar het platteland riekt, cadeau geef.
Merkwaardig is hoe deze bijna vijftigjarige Vlaming zich na de oorlog ontpopt
als een der allerbeste prozaïsten van de tegenwoordige Nederlandse literatuur. Was
Joachim van Babylon reeds een klein meesterwerk - hoewel naar mijn smaak nog
iets te geforceerd doordat de ‘tendenz’ in een historisch kader moest worden
gewrongen -, met zijn in 1947 geschreven Telemachus in het dorp heeft Gijsen
eenzelfde niveau als een Elsschot bereikt. Gijsen is minder verbeten, wijzer misschien,
dan Elsschot, maar zoals deze de stad heeft beschreven met een onthullend cynisme
naast een vergevende humor, heeft Gijsen het dorpsbestaan van al het
boekerig-pittoreske ontdaan en er het leven in a nutshell in aangetoond. Het leven,
waarin het bijzondere lachwekkend van bekrompenheid kan zijn, maar waarin het
algemene - de ervaringen van een gevoelig kind - als beslissend voor een karakter
wordt aanvaard. Zo ongedwongen, en toch verzorgd, schrijvend, krijgt Gijsen een
allure waar de meeste der Vlaamse jongeren naar mogen snakken.
J.H.W. VEENSTRA

Tekeningen en vignetten in dit nummer van W. Huikeshoven en W. Rozendael
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