Libertinage. Jaargang 2

bron
Libertinage. Jaargang 2. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1949

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_lib001194901_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

Jaargang 2 Januari - December 1949

Libertinage. Jaargang 2

1

Mededelingen
Zoals sommige van onze lezers reeds uit de dagbladen vernomen zullen hebben, is
sedert 1 Januari 1949 het maandblad Criterium in Libertinage opgenomen. Dit
‘opnemen’ verdient enige toelichting. Het betekent niet, dat Libertinage van karakter
zal veranderen, of zijn criterium tegen dat van het vroegere Criterium heeft ingeruild.
Beide bladen hadden echter voldoende gemeen, om een samenwerking mogelijk te
maken, die in dien zin tot stand gekomen is, dat een aantal Criterium-schrijvers aan
ons blad zullen meewerken, terwijl de Criterium-redacteur Adriaan Morriën tot onze
redactie is toegetreden.
Met ingang van deze jaargang heeft de uitgever van De Vrije Bladen de redactie van
dat orgaan toevertrouwd aan de redactie van Libertinage. Wij stellen ons voor, de
sinds een aantal jaren gebruikelijke cahier-vorm voor De Vrije Bladen te behouden
en tevens de traditie voort te zetten om deze reeks in het bijzonder beschikbaar te
stellen als publicatiemogelijkheid voor debutanten. De personele unie tussen de beide
tijdschriften zal uiteraard tot een nauwe karakterverwantschap leiden. De Vrije Bladen,
die eveneens zes maal per jaar zullen verschijnen, zijn voortaan dan ook te
beschouwen als Cahiers van Libertinage. De redactie zal aldus in de gelegenheid
zijn verzenbundels, of essays, studies, verhalen, documenten en briefwisselingen
van grotere omvang in deze cahiers onder te brengen.
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H.A. Gomperts
Jagen om te Leven
1.
Oefening baart kunst - maar het is van belang te weten wiens kunst: van de man of
van de pen. In de relatie tussen deze twee kan men zich gemakkelijk vergissen, zoals
men ook de machtsverhoudingen in sommige dorpen verkeerd beoordelen kan: in
alle huizen wonen honden, die elkaar op zomeravonden toeroepen vanuit de tuinen
of de terrassen en het wordt plotseling duidelijk, dat zij feitelijk de meesters zijn, die
er menselijk personeel op na houden, dat zich in het hoofd heeft gezet zelf de baas
te zijn. Precies zo bemerkt men soms onverwacht, dat de pen, die een man meende
te houden, in werkelijkheid hem houdt. Vermoedelijk wordt een schrijver door zijn
pen overmeesterd, zodra zijn onderwerp zich zo dringend bij hem aandient, dat hij
zelf er het tempo niet meer voor heeft, teruggehouden door een ‘geremdheid’, die
juist met die dringendheid samenhangt. Een min of meer geoefende pen wordt dan
onmiddellijk zelfstandig en het enige wat een schrijver nog kan doen, is proberen
het schrijftuig te temperen, het in de hand te houden om zo mogelijk op een geschikt
ogenblik de leiding te hernemen. Hij zal overgeleverde zowel als zelf-ontdekte
voorschriften betreffende helderheid en compositie aan de kant moeten zetten, indien
dat vereist wordt door de vaart die zijn pen heeft ingezet ter achtervolging van
woorden, gedachten, ideeën... Pennen zijn jagers zoals honden. Hun snelheid is
aangepast aan het wild dat zij achterhalen, in het nauw drijven, grijpen moeten, of voorgoed laten gaan. De schrijver moet een nauwlettend dienaar zijn in het gevolg
van zijn meute: snel en lenig, ‘high-strung’, altijd gereed om het dodelijk schot te
lossen.
Een sport, zou men nog kunnen denken, zolang men voortgaat de verhoudingen
om te keren. In de natuur, waar men per definitie niet uit kan, wordt gejaagd niet
voor de sport, maar om te leven. De schrijver, die wil copiëren wat hij denkt, is meer
bekommerd om de achterhaalbaarheid der gedachte, dan om de aangename presentatie
en onmiddellijke begrijpbaarheid. Hij schrijft in natuurstaat, d.w.z. grotendeels in
schets, hier en daar ingevuld; zondigend tegen de regels van het essay, die hij
aanhangt, zondigend tegen de ‘menselijke waardigheid’, die hem influistert, dat hij
moest leiden en voorgaan in plaats van volgen
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en dienen. De schrijver, die wil copiëren wat hij denkt, schrijft systeemloos,
gebiologeerd door de gecombineerde grillen van een beest dat vlucht en van een
beest dat jaagt.

2.
Het staat wetenschappelijk vast: de mens jaagt al lang niet meer ‘om te leven’, omdat
hij zich heeft gespecialiseerd in een aantal hersenfuncties, die hem de ontdekking
brachten, dat hij meer en beter voedsel kon maken dan vangen. Die revolutie ligt zo
ver achter hem, dat hij het kwade geweten, dat op iedere specialisering volgt, ook al
weer achter de rug heeft. De landbouwer, die de ‘tegennatuurlijke’ list belichaamt,
waardoor de jacht een verouderde techniek werd, geldt nu als een symbool van
idyllisch samenleven met de natuur. Maar vergeleken bij de jager is de boer al een
industrieël, evenals de herder, die in de evolutie der voedselvoorziening een
tussenstadium vertegenwoordigt. In de renaissance, toen de boer nog als een
belichaming van wanbeschaving gold, werd de herder druk geïdealiseerd.
Herder-romances en arcadische idyllen vervulden toen de functie, die tegenwoordig
aan boerenromans en streekliteratuur is toe-gevallen. Veehouderij en landbouw zijn
zo oud - de aanvang er van valt wel ongeveer samen met het begin van onze
beschaving - dat men de idealisering van het daaraan voorafgaande tijdperk, het
jagen-om-te-leven, ook in die beginperiode zal moeten stellen: in de vroeg-bijbelse
tijd, toen Nimrod imponeerde als een machtig jager voor het aangezicht des Heren.
Ook voor de Grieken was deze jachtperiode, die aan het ontstaan van de mythen
voorafging, een legendarische tijd, bevolkt door sportieve helden, wier kuisheid in
de daarop volgende periode van veeteelt verloren ging. Artemis, de godin van de
jacht, is van een heel ander gedrag dan Pan, die de herdersfluit bespeelt. De oudste
helden zijn jagers, die door godinnen bemind worden: Orion, Adonis, Narcissus,
Cephalus, kuise sportfiguren met onderdrukte hartstochten (de ‘voyeur’ Actaeon
bespiedt Artemis in het bad, vgl. de bijbelse kuisheidsparallel in de geschiedenis van
Susanna). Daarop volgen de herders, die ronduit zwoel en zinnelijk zijn, al worden
zij daarvoor gewoonlijk op de gruwelijkste wijze gestraft (Attis, Acis, Paris). Het
fokken van vee is trouwens een rechtstreeks op de voortplanting gerichte bezigheid,
die de mens niet veel energie kost. Hij leeft van de sexualiteit der dieren en heeft
gelegenheid en energie beschikbaar voor de ontplooiing van de eigen sexualiteit, die
zich in het midden van zijn bewustzijn plaatst. De herder Endymion, die in de droom
door Artemis werd bezocht in haar hoedanigheid van maangodin, belichaamt een
overgangsphase. Ook de jacht op het Caledonysche ever-
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zwijn, door Artemis gezonden als straf voor de verwaarlozing van de offers, die haar
plachten te worden gebracht, heeft betrekking op die periode. De offers aan Artemis
werden verzuimd, omdat deze godin het veld moest ruimen voor godheden als Pan,
Dionysus en Demeter, die veeteelt en landbouw vertegen-woordigen. Met haar
Caledonisch zwijn sloeg zij twee vliegen in één klap: zij wreekte zich doordat het
monster de kudden verslond en het bouwland vernielde, terwijl zij tevens de ontrouwe
mens dwong tot een laatste formidabele jacht, haar ter ere. Maar met deze excursie
is het seizoen dan ook definitief gesloten. De deelnemende jagers, Jason, Meleager,
Nestor, behoren al tot de nieuwe soort helden, die ook geen herders meer zijn en
voor wie de erotiek ‘van nature’ op de tweede plaats komt. Evenals hun voorganger
Prometheus, zijn zij industriële pioniers, die het landbouw-tijdvak inluiden. Heracles
is een van deze ontginners, weldoeners, eerste-steenleggers; hij bestrijdt niet alleen
natuurrampen tot nut van het algemeen, maar ruimt ook de mest van Arcadië uit de
weg, die in de Augiasstal lag opgestapeld. Grote werken worden ondernomen, rivieren
omgelegd; Perseus en Theseus wijden zich aan de wetgeving, die een gevestigd,
landbouwend volk nodig heeft. Scheepvaart en handel worden ingewijd door de tocht
der Argonauten en de Odyssee, kolonisatie en nationale oorlog verbeeld in het
Trojaanse avontuur. Deze mythen hebben de gemeenschappelijke trek, dat zij telkens
nieuwe evolutie-fasen uitdrukken in termen van de voorafgaande periode: de
kolonisatie-onderneming naar Troje vloeit voort uit een herderlijk liefdesavontuur,
terwijl de thuisreis van Odysseus bij wijze van apotheose grondig afrekent met dit
soort frivoliteiten (de moord op de ‘vrijers’); de stoutmoedige tocht van de ‘Argos’
wordt ondernomen om een gouden schapenvacht te veroveren, een duidelijk uit
herdersverbeelding gesproten ideaal, terwijl het zich tevens uitstekend leent voor de
symbolisering van de handel (het combineert waar en winst, wol en goud), terwijl
ditzelfde Gulden Vlies in de vroege renaissance behalve deze beide interpretaties,
ook nog die van de huid van het Lam Gods toelaat. De godsdienst van de liefde heeft
zich immers ook altijd in de symboliek van Arcadië (herders, kudden, lammeren)
behagelijk thuis gevoeld.
Iedere tijd vindt zijn cultuurwaarden steeds in een voorbij verleden. De leefwijze,
waarvan de feitelijke evolutie zich tracht te ontdoen, wordt vastgehouden in de
vormen van de cultuur, die, als uitdrukking van de menselijke nostalgie, het conserde
cultuur de creatie is van het slechte geweten, dat op de
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specialisering volgt. Indien in de toekomst de mensheid zich een nieuwe techniek
van voedselvoorziening eigen maakt, dan zal haar cultuur zich gaan hechten aan de
vormen die zij nu verafschuwt. Zodra de omweg via dier en plant verlaten is voor
de rechtstreekse, chemische of biologische, vervaardiging van voedsel (bij voorbeeld
door vleesfabricage uit culturen van spierweefsels, met voorbijgaan van de
energie-verslindende zenuwstelsels, die men runderen noemt) en ook de overige
productie met een klein aantal arbeidskrachten uitkomt, maakt de tegenwoordige
industriële specialisering wellicht plaats voor een vrijetijdsperiode, waarin
industrie-arbeiders, mijnwerkers en slagers geïdylliseerd worden, zals boeren en
ambachtslieden tegenwoordig.

3.
De economische specialiseringen onderscheiden zich van de biologische, doordat
zij zich binnen dezelfde diersoort afspelen, die daardoor gemakkelijker de illusie
krijgt, dat zij nog terug kan. De nostalgie van de vorige periode neemt gewoonlijk
de vorm aan van de overtuiging, dat de specialisering ‘ongedaan’ kan worden gemaakt.
De toekomstprojectie is altijd verwant aan de voorstelling, welke men zich van het
verleden maakt: de gouden eeuw komt terug, het verloren paradijs wordt herwonnen.
Die illusie wordt nog versterkt, doordat vertegenwoordigers van de oude fasen naast
de nieuwe blijven bestaan: de jagers, de herders, de landbouwers leven ook in ons
industriële tijdperk en helpen ons aan de overtuiging, dat wij door een eenvoudige
beroepskeuze morgen weer kunnen worden zoals zij.
In biologische verhoudingen is die illusie veel moeilijker, omdat onze mededieren,
die vertegenwoordigers van vroegere stadia lijken, juist doordat zij nog tussen ons
in leven, veel verder van ons af staan. Zij vormen niet de stabilisaties van wat wij
geweest zijn, maar hebben eigen ontwikkelingen doorgemaakt, nadat zij zich van
een uitgangspunt, dat ook in onze stamboom ligt, hadden afgetakt. Zij zijn de
werkelijke specialiseringen, omdat zij geen tussenstations meer vertegenwoordigen,
maar in hun specialisme volmaakt geworden zijn. Laten zij dus enerzijds in veel
mindere mate de illusie der herstelbaarheid toe, anderzijds geven zij veel meer
aanleiding tot nostalgie, tot afgunst zelfs, die door het besef van onherstelbaarheid
en onachterhaalbaarheid alleen maar wordt gevoed. Theoretisch is het misschien
denkbaar, dat de menselijke specialisering, het verstand, er weer uit wordt geteeld.
‘The reversibility of evolution is not an impossibility per se’, verzekert ons Julian
Huxley in zijn Evolution, the Modern Synthesis. Een enigszins oordeelkundige
kruising van
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sportlieden is misschien voldoende om in betrekkelijk korte tijd weer terug te zijn,
waar wij vandaan komen, nl. in de bomen. Men zou nog verder kunnen teruggaan
om vervolgens een zijpad in te slaan naar een volmaakte specialisering, zoals leeuw
of tijger, die uiterst doelmatige organisaties van spieren, reukvermogen, nagels en
tanden vormen. Men vindt misschien meer werkelijke nostalgie in de richting van
de vogel-mogelijkheid. Ook deze evolutionnaire aansluiting, die wij in een ver,
biologisch verleden gemist hebben, zou in theorie nog te achterhalen zijn. Ons
uitgangspunt zou evenwel niet, zoals men misschien denken zou, bij handige piloten
moeten liggen, maar eerder bij onhandige dichters. In de biologische geschiedenis
moet immers het luchtruim het loon geweest zijn voor de wezens, die mogelijke
handen hebben opgeofferd aan werkelijke vleugels... Enzovoort: zelfs de
eencelligheid, indien men deze als een gemiste kans betreuren wil, is met voldoende
geduld en toewijding te achterhalen.
Ik wil hiermee zeggen, dat, in werkelijkheid, het biologisch verleden van de mens
juist geen film is, die men kan terugdraaien; dat dus ook de zijwegen, die naar perfecte
specialisaties voeren, onherroepelijk achter ons liggen. Het is waarschijnlijk, dat die
specialisaties - de leeuw-specialisatie, de arend-specialisatie - inderdaad perfect zijn.
Voorzover wij kunnen nagaan, hebben deze dieren het evolutionnair eindpunt, de
volmaaktheid - het religieuze ideaal - reeds lang geleden bereikt. De mens daarentegen
is geworden wat hij is, nl. onvolmaakt, een wezen met evolutionnaire
toekomst-mogelijkheden, omdat hij zijn specialisering zo lang heeft uitgesteld. Men
mag vermoeden, dat de menselijke voorvaderen, die al deze mogelijkheden, die
tevens beperkingen betekenden, versmaad hebben, het zover gebracht hebben (volgens
menselijke maatstaf, maar het aanleggen daarvan is voor mensen gerechtvaardigd)
uit traagheid, uit besluiteloosheid, steeds overrompeld door een force majeure, uit
gemis aan zin voor schoonheid misschien. De gewervelde warmbloedige, die al een
enorme weg had afgelegd in de richting van grotere onafhankelijkheid van zijn
omgeving, maar die niet de vogelweg insloeg, die, zoogdier geworden, niet het
tijgerpad koos, niet het paardenpad en die zijn collega's, die dat wel deden, geen blik
waardig keurde, die zich van hun voorsprong en van het gevaar, dat zij voor hem
gingen opleveren, niets aantrok, maar bleef voortsjokken op de evolutionnaire
hoofdweg van ongespecialiseerd zoogdier - wel, dat moet een verschrikkelijke sukkel
geweest zijn. Het is duidelijk: de mens stamt van de sukkel af. Het enige, wat hij kon
doen, om niet door zijn machtiger en
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prachtiger ex-verwanten te worden opgegeten, was een vlucht in de bomen, terwijl
niemand kon vermoeden, dat hem daar een andere toekomst wachtte dan die van een
bangerige, bloterige aap... Hij, de sukkel, heeft zeker niet geweten, dat hij door het
leven in de bomen gedwongen zou worden zijn handen te ontwikkelen en daarmee
de zenuwknoop, die de reflexen regelt, de zgn. hersenen. Vermoedelijk is deze
zenuwknoop pas monsterlijk geworden - van een dierlijk standpunt beschouwd - toen
een onopgehelderde catastrofe hem uit de bomen verjoeg, zodat dit zwakste van alle
grotere dieren zich ongewapend op de gevaarlijke vlakte en in onbeschermde holen
moest staande houden. Hij bleek débrouillard genoeg, om het denken en de spraak
te ontwikkelen, de voorsprong van zijn collega-dieren in te lopen en jager te worden
in plaats van gejaagde. Jager, niet met nagels en tanden, die hij versmaad had, niet
met kracht en lenigheid, die hij gemist had, maar met instrumenten en met list.
Deze gehele, min of meer reconstrueerbare gang van zaken (waarvoor ik de
gegevens aan Julian Huxley ontleende), mag, wat mij betreft, als een wetenschappelijke - mythe bestempeld worden, met een overeenkomstig
waarheidsgehalte als de antieke wetenschap, dat berinnen haar vormloos geboren
jongen in de berenvorm likten. Onze evolutie-mythe levert in elk geval een
vingerwijzing op naar een biologische wet, die misschien ook buiten de mythe, d.w.z.
buiten de biologie, kan worden toegepast: de wet van de handicap door de voorbarige
specialisatie, die men ook de wet van de doodlopende zijpaden zou kunnen noemen.
Specialisering is op zich zelf geen kwaad; integendeel, de evolutie leidt over een
reeks van specialiseringen omhoog... Want waarom zouden wij de veel-verguisde
vooruitgang niet weer toelaten als een geloofsartikel en een gewettigde hoop? Omhoog
dus; althans vooruit. Maar er zijn specialismen, die tot een snelle volmaaktheid lokken
en die, van een evolutionnair standpunt beschouwd, een gevaar betekenen. Toen de
mens op een goede of op een kwade dag hersens kreeg, waarmee hij in begrippen
kon denken, of, anders gezegd, toen hij van de boom der kennis at, koos hij het enige
specialisme, dat een ongekende hoeveelheid kansen bood. Hij was evolutionnair op
een soortgelijk knooppunt aangeland als bij zijn eencellige aanvang. Hieruit kon,
hieruit kan nog alles worden. Door deze zondige keuze, deze beperking tot een nieuwe
onbeperktheid, verdreef hij zich uit het paradijs, waar hij één was tussen al die
voorbarige specialisten, die zijn mededieren zijn. Dit is, biologisch, zijn allerjongste
verleden. Sindsdien heeft hij nauwelijks een stap gedaan. De mogelijkheid van een
verdere variatie ligt nog open.
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De ontwikkeling van twee verschillende species, de ene bij voorbeeld communistisch,
de andere individualistisch, ongetwijfeld bevorderd door het ‘ijzeren gordijn’ en de
isolatiepogingen van beide zijden, is denkbaar.
De communistische species zou ongetwijfeld de voortplanting tot de partij-elite
moeten beperken of met behulp van kunstmatige bevruchting één man - de zaadgever
- moeten gebruiken voor de gehele soort, om alle individualistische tendenties er
snel uit te kunnen telen. Deze zaadgever zou waarschijnlijk niet dezelfde kunnen
zijn als de dictator, omdat die functionaris nog wel individualistische trekken nodig
heeft. Het beste stelsel in het Oosten zou zijn een zich voortplantende partij-elite,
waaruit de dictatoren voortkomen en daarnaast een kleine stal op sociaal gevoel
geselecteerde mannen, die alle werk-vrouwen van bevruchtend materiaal voorzien,
terwijl de werkmannen vóór de puberteit gesteriliseerd worden. Na enige tijd zou
compleet kunnen worden overgeschakeld op het type samenleving, waarin de mier
reeds dertig millioen jaar heeft gefloreerd. Deze splitsing in mier-mensen en
mens-mensen (de individualisten of Westelijken zou men ter wille van de objectiviteit
misschien beter wolf-mensen kunnen noemen op grond van de bekende karakteristiek
van het gedrag in de kapitalistische maatschappij ‘homo homini lupus’) kan natuurlijk
alleen definitief voltrokken worden, indien intiem onderling contact (zoals bij
voorbeeld door een oorlog) voor een behoorlijke tijd uitblijft. Maar of de mier-mens
voor verdere evolutie vatbaar is, blijft de vraag. Volgens de eigen theoretici moet er
een socialistische maatschappij volgen, die de volmaaktheid belichaamt, zoals
trouwens het grote voorbeeld, de echte mier, werkelijk bereikt heeft. De wolf-mensen
daarentegen zouden kunnen uitsterven, zoals die andere wolven dreigen te doen.
Maar ook is het mogelijk, dat zij toch voldoende van de originele voorbeelden
verschillen en de grote traditie van de ongespecialiseerde sukkel zullen voortzetten,
die nog alles worden kan.

4.
Wordt de communistische mens achtervolgd door het spookbeeld van de mier, de
wolfmens ziet zich niet zozeer belaagd door de wolf, als wel door de kakkerlak.
- Is het nodig, vraagt een ezel, om over beesten te blijven praten?
Het is nodig. Al is het waar, dat het onderwerp een symptoom van krankzinnigheid
kan zijn. In Shakespeares stukken zijn de beesten niet van de lucht, zodra het verstand
van zijn personages gaat zweven: bij de oude Lear bij voorbeeld. Maar ook de simu-
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latie van de waanzin kleedt zich bij deze helderziende auteur meestal in een zoölogisch
jargon. Hamlet vergelijkt zijn oom Claudius met een padde, een vleermuis, een kat
en Edgar Gloucester spreekt bij voorkeur over kikkers, hagedissen en ratten. Ook de
heksen uit Macbeth houden er een lugubere menagerie op na. Het betekent, dat de
evolutie-mythe stevig gegrondvest is in onze psychische realiteit; dat er maar een
kleine ontsporing nodig is van de lange, smalle rails der rede, of wij zitten weer
midden in ons dierlijk land van herkomst. De waanzin, de magie, het totemisme, de
Griekse mythen met hun talloze gedaanteverwisselingen, de Egyptische religie met
zijn dierlijke goden, de heilige koeien van India en onze bijbel, van de paradijsdieren
tot de openbaringsbeesten - het is al zoölogie wat de klok slaat.
Zodra men in de buurt van de dieren komt, is de magie, de religie, de waanzin niet
meer ver. Het is duidelijk, dat de overgang naar het menselijk stadium, die, biologisch
gesproken, nog nauwelijks voltooid is, vergezeld gaat van allerlei
aanpassings-moeilijkheden: er is schaamte voor het dier, een poging tot verloochening
van een afkomst, die toch zo evident is. Er zijn scheppingsverhalen, die een
afstammingsvervalsing beogen. Er is anderzijds het heimwee naar het dierlijke, de
heiliging van dat heimwee in de religieuze offerceremoniën, waarin de mens het dier
opeet - of zijn god opeet - om er zich mee te vereenzelvigen. Het dier wordt niet
alleen verloochend, maar ook aanbeden, niet alleen veracht, maar ook met een
ontzaglijke nostalgie teruggewenst. Er wordt meer jaloezie gericht op het dierlijke
leven dan op welk gefantaseerd ‘hoger’ bestaan dan ook. Een dierlijk jargon voor
liefkozingen is het meest gebruikte. En het is de vraag, of de mens niet meer
terugschrikt voor zijn menselijke toekomst, dan zich schaamt voor zijn dierlijk
verleden. Deze symptomen van de menselijke conditie wijzen alle in één richting:
wij lijden aan een jeugdziekte, aan een overgangskwaal.
Het wezen van die kwaal is de ‘despectio sui’, de ontevredenheid met eigen
evolutionnaire positie in de natuur. Freud verklaart in zijn Totem und Tabu het
totemisme uit het doden van de vader door zijn zonen, die in de primitieve horde aan
hem ondergeschikt waren en die na deze moord voor hem een der substitueerden.
Maar hij verklaart niet, waarom deze substitutie mogelijk was. De primitieve mens
had een soortgelijke ambivalente instelling tegenover het dier als het kind tegenover
de vader: het dier is benijd en gehaat, het is een volmaakt specialisme tegenover 's
mensen onvolmaakte beschikbaarheid, het is de belichaming van de menselijke
nostalgie tegenover een ver-
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zuimde kans. De menselijke conditie kan niet tegen een andere achtergrond worden
beoordeeld dan tegen de dierlijke. Het is de vraag, of men zonder de dierlijke maatstaf
tot de onvolmaaktheid van de mens had kunnen besluiten. De oudste goden zijn
theriomorfisch. De wilde - maar ook de ‘beschaafde’ - eet zijn god op als dier, om
te worden zoals hij; niet omdat hij al eens zo geweest is, maar omdat hij zo had
kunnen zijn. Er is geen reden om de haat tegen de vader te verklaren uit sexuele
jaloezie alleen, zoals Freud doet. Door dit uitgangspunt wordt ook zijn redenering
over de samenhang van totemisme en incest-taboe nogal wonderlijk. Indien een
samenzwering van zonen de vader doodde om op die manier zijn vrouwen en dochters
te krijgen, die hij voor zich zelf monopoliseerde, waarom zou dan het berouw over
die daad er toe leiden, dat van de vruchten werd afgezien? Dit is het gedrag van de
Freudiaanse Oedipus niet; de theorie is psychologisch onwaarschijnlijk en verklaart
de incest-afschuw onvoldoende.
Het verbod van incest tussen vader en dochter wordt er trouwens evenmin door
opgehelderd. Volgens onze evolutie-mythe (die het voordeel heeft een
wetenschappelijke, d.w.z. vooralsnog onweerlegde mythe te zijn) zou ik eerder aan
de evolutionnaire traagheid willen denken, die het menselijk voorgeslacht steeds van
het inslaan van specialistenwegen heeft afgehouden. De incest is stabiliserend voor
een evoltitionnair stadium. Zij sluit toekomstige ontwikkeling uit. Zij wordt daarom
alleen toegestaan voor de volmaakten: goden, pharao's e.d. De onvolmaakte mens
mag zich niet stabiliseren, mag zich niet in zijn onvolmaaktheid specialiseren. Er is
dus wel een samenhang krachtens deze hypothese tussen totemisme en incest-taboe,
maar die is hierin gelegen, dat het één de tegenkant is van het ander: de nostalgie
gedijt op de bodem van de onvolmaaktheid, die men niet bestendigen mag. De
domheid van het dier, dat zich niet specialiseren wilde, is geworden tot de wijsheid
van de soort: dat men zich niet specialiseren mag. De zelf-verachting, die cultureel,
terugblikkend, tot de dieren-verering leidde, vond haar politieke uitdrukking in het
incest-verbod. Het incest-verlangen is waarschijnlijk niet universeel, maar een
veelvoorkomende uitzondering, statistisch van dezelfde orde als homosexuele
tendenzen. Deze verschijnselen werden door de stam als ‘hybris’ ondervonden, als
godslasterlijke overmoed: de incest is er alleen voor de ‘volmaakten’ en de gewone
mens geeft door dergelijke verlangens blijk zich verheven te voelen boven zijn stam.
In veel mindere mate geldt dit voor de sexuele inversie, die alleen van evolutionnaire
betekenis is, voorzover zij het voortplantings-
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principe in gevaar brengt. De jonge Oedipus gaat zich te buiten aan ‘hybris’: hij
overtreedt het religieuze grondbeginsel, de wet der zelfverachting. Door zijn
‘bekering’, door volledig overtuigd te worden van de slechtheid van zijn vergrijp en
zich in berouw de ogen uit te steken, krijgt hij de betekenis van een religieuze
voorganger, die zich voor de volksmoraal buigt. De tegenovergestelde opvatting, die
Nietzsche als ‘Herrenmoral’ zou beschouwen, legt Sophocles niet zonder ironie in
de mond van Oedipus' medeplichtige moeder, die opmerkt, dat het heel gebruikelijk
is, dat mannen dromen, dat zij met hun moeder trouwen; dat men niet bevreesd moet
zijn, omdat men toch niets weten kan, maar zonder zorgen moet leven. Ook Gide
gebruikt als contrast met zijn Nietzscheaanse Theseus de Oedipus-figuur, die in
Thésée als de even nobele vertegenwoordiger van het religieuze principe compareert.
Deze Oedipus gelooft in de erfzonde en komt door zijn blindheid tot een mystiek
‘schouwen’ van het goddelijke. Terwijl Theseus zijn verzet tegen de massa-moraal,
die tot de incest leidde en tot het weerstaan van de Sphinx (het wereldraadsel),
bewondert, beschouwt hij zijn bekering als een nederlaag. De mystieke munt, die
Oedipus uit die nederlaag slaat, is in de ogen van Theseus weer bewonderenswaardig.
Alleen het afwijzen van de uiterlijke wereld ter wille van de innerlijke is hem
onbegrijpelijk: ‘Je reste enfant de cette terre et crois que l'homme, quel qu'il soit et
taré que tu le juges, doit faire jeu des cartes qu'il a’. Het is trouwens niet zonder
betekenis, dat Oedipus de mystiek eerst in ballingschap kon beoefenen: de introspectie
is óók een zonde tegen de volksreligie, die op verzet stuit, al is dit gewoonlijk zwakker
dan de verontwaardiging, die de incest opwekt als meer spectaculair vergrijp. Maar
de aanmatiging om te willen afzien van de nostalgie door een god te willen zijn, die
met zijn moeder of zijn zuster huwt, is niet geringer dan de hybris om rechtstreeks
een god te willen zijn. Op beide manieren verzuimt men om gebruik te maken van
alle kaarten, die men in de hand heeft. Op beide manieren tracht men te ontsnappen
aan de menselijke bestemming door een ‘short cut’ naar een plaatsvervangend geluk.

5.
Religie is in sommige gevallen gebruikt als een tempering van levenslust, een in
bedwang houden van de overbruisende instincten en begeerten, die de samenleving
in gevaar brachten. De nostalgie, de despectio sui, werd de mens door middel van
vrees ingebrand. Vrees voor hel en verdoemenis, vrees voor de wraak der goden
hield het hoogmoedige individu binnen de proporties der nederigheid. Maar in andere
gevallen kan de
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religie juist dienen om vrees en wanhoop te temperen. De mens is een overbewust
dier geworden. De afgrond, waarvoor hij staat kan hij niet meer vergeten; het
doodvonnis, dat hem betekend is, draagt hij voortdurend met zich om. Dat is de
tegenovergestelde, moderne functie van de religie: stimuleren, over de angst heen
helpen, troosten, tot het leven verleiden, de weg naar het geluk banen voor een van
nature dood-ongelukkig dier. In deze functie is de religie één van de ‘antwoorden’
op de nostalgie, die in dit verband erfzonde of onvolmaaktheid heet. Maar er zijn
ook andere tegenzetten: stoïcijnse, mystieke; de
laat-ons-drinken-en-vrolijk-zrjn-want-morgen-zijn-we-dood-filosofie. De ‘erfzonde’
heet dan melancholie of levensonlust, verworpenheid, of geworpenheid, radeloosheid,
wanhoop, de menselijke conditie, de pest, het nihilisme, de dwaling. Het algemeenste
en lichtste woord voor de kwaal is het Franse le cafard, letterlijk de kakkerlak, maar
gebruikelijk voor alle mineur-stemmingen, katterigheden, ‘de pest’ erin hebben. De
Prediker was ‘un type qui avait le cafard’, maar ook de scholier, die voor een examen
zakt en de alcoholist, die nuchter is, hebben de ‘cafard’.
Wat heeft men al niet tegen de ‘cafard’ gedaan? Bijna alles wat de mens op aarde
verricht heeft, werd ondernomen ter bestrijding van deze ziekte. Zijn z.g. cultuur is
een reusachtige apotheek tegen de ‘cafard’. Maar hoeveel homoeopathie vindt men
niet in deze apotheek? Hoeveel druppels ‘cafard’ zitten er niet in de medicijnen van
literatuur en godsdienst, hoeveel verveling en ellende wordt er niet gebruikt tegen
de verveling en de ellende? Humor is bijna ‘cafard pur’ en dat dit middel ‘werkt’,
moet men wel geheel toeschrijven aan de wijze dosering, waarin het drankje wordt
opgediend, de handige kleurstof, die het aantrekkelijk maakt. De ‘cafard’-lijder is
trouwens uiterst bekwaam in het ontdekken van kleine lichtkiertjes in zijn duistere
grot, die hij met krampachtige staccato-geluiden begroet: hij lacht. De mens lacht
altijd als een wezen, dat niet erg verwend is. Het verschrikkelijke van lachende
mensen, van wie men om een of andere reden niet weet waarom ze lachen, zodat
men zelf niet met hen kan instemmen, is de hoeveelheid ziekte en ernst, waar zij uit
op schijnen te duiken als drenkelingen, die wanhopige pogingen doen om boven te
komen, maar over wier hoofd de golven zich weer onherroepelijk zullen sluiten. Een
wezen, welks trekken zich plotseling ontspannen, een glimlach, die doorbreekt op
het gezicht van een ‘ernstig mens’ - duidelijker symptoom van ziekte kan men zich
nauwelijks voorstellen. In dit hijgend en stotend zoeken naar een stukje geluk herkent
men de mens als het zieke dier, het beladen
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schepsel, dat de zonden en zorgen der wereld op zijn nek torst. - Er zijn ook andere
manieren van lachen, ontladingen van euphorie en gelukzaligheid: zuigelingen kunnen
zo lachen, maar bij volwassenen is het een zeldzame manier. Men moet trouwens
veel voorzichtiger met hen omgaan dan met kinderen, die altijd kunnen lachen. Men
moet de volwassene, de ernstige, voorbereiden, men moet hem behoedzaam meedelen,
dat er misschien gelachen zal worden, dat er ‘iets te lachen is.’ In de dagbladen drukt
men de ‘humor’ daarom in een speciaal vast hoekje of ‘onder de streep’ en liefst
cursief, zodat de lezer niet al te onverhoeds uit zijn somberheid wordt gerukt of in
verwarring gebracht. Men behandelt de mens in zaken van humor en ironie altijd als
een zieke: als iemand, die niet te veel moet lachen, niet tè onverwachts, iemand, die
ook niet moet worden tegengesproken en niet met al te scherpe of bittere satyres mag
worden verontrust - schrijvers als Swift en Fielding zijn ‘uit de tijd’, men ziet er de
grap niet meer van, men heeft er geen zintuig meer voor. Behalve in platheid en
domheid, waarvan vooral de radio weet, dat men daarin nooit ver genoeg kan gaan,
moet men maat houden in de humor, moet men er vooral ook voor oppassen, om
iemand te kwetsen. Want ach, zij zijn zo kwetsbaar, die zieken, die zo graag lachen...
Zoveel dingen zijn hun heilig, waarmee men niet mag spotten; er is zoveel pijn en
beursheid aan hun zielen... Loop op uw tenen en spreek fluisterend over onschuldige
zaken, sluit het raam en demp het licht: op deze sponde ligt een lijder, die lachen
moet...
Er zijn andere therapieën voor de kwaal. Het grootste succes hadden altijd de
heelmeesters, die de mens kwamen vertellen, dat zijn ‘cafard’ niet toevallig, niet een
eenvoudige tegenslag was, zoals een opgelopen verkoudheid of een verloren
handschoen, maar in overeenstemming met een goddelijk gebod, een
cafard-met-een-zin, een cafard-van-wereldbetekenis! Resultaat boekten ook de
dokters, die de patiënt overtuigden van de noodzakelijkheid, dat hij zijn kwaal bewust
werd. Behalve de cafard, waaraan hij leed, liet de arme zich door Freud nog een
onbewuste cafard aanpraten, waaraan hij niet leed - wat kan men beter doen dan zijn
cafard verdringen? ‘Neen’, zei de psychoanalyse. ‘zwabber de verste hoeken van uw
onderbewustzijn uit, haal alle spinnewebben en muizenissen, die zich daar verstopt
hebben, te voorschijn. Leef mèt uw kakkerlakken, o ongeanalyseerd wezen! De beste
remedie tegen het lijden is nog een beetje meer lijden.’ Er bestaat een verstandig
voorschrift, dat zegt, dat men ook de andere wang moet toe keren aan degeen, die
op de ene geslagen heeft. Dit advies, dat ervan uitgaat, dat een vernedering er geen
hoeft te zijn, als men er zich psychisch immuun
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tegen maakt, is een uitstekende list tegen de pijn. Maar lijn-recht in strijd ermee is
de erfzonde-theorie, die de mens van pijn moest overtuigen bovenop hetgeen hij al
te dragen had. Lijnrecht in strijd ermee is de psychoanalyse, die erop uit is alle
mogelijke pijnen werkelijk te maken. Tot dezelfde groep van onverstandige
voorschriften, die gemeen hebben dat zij een kleine pijn onder een grotere begraven,
behoort de leer van Jean Paul Sartre, die zegt: gij zijt niet slechts wat katterig, maar
reusachtig, afgrondelijk, ongeneeslijk, existentieel ongelukkig. Realiseer u ten volle
uw wanhopige en uitzichtloze conditie, leef uw cafard als cafard en om de cafard.
Er is geen genade en geen genezing, er is alleen de cafard.
Iedere heilsleer vóór deze laatste was een argument tegen de ziekte, hoezeer ook
soms de ziekte versterkend, een positiviteit tegenover dit negativum, een credit-post
ter bestrijding van een zware schuld. Het bleef aan onze tijd voorbehouden om het
cafardisme te maken, de leer van wanhoop en walging en om daarin de positiviteit,
de verleiding tot het leven, een argument tegen wanhoop en walging te vinden. Het
existentialisme is niets anders dan de terminologisch respectabel gemaakte cafard.
Men moet toegeven, dat deze methode om van zijn schulden te leven een vondst is,
die de mens siert als het verreweg vindingrijkste dier. Maar hoe lang houdt hij het
vol? Enerzijds kan men er zeker van zijn, dat de cafardist aan het eind van zijn latijn
was, toen hij niets meer vond om zijn levensvreugde uit te zuigen dan de
levenswalging. Anderzijds mag men voorspellen, dat het kaartenhuis in elkaar zal
vallen - de cafardist zal dan natuurlijk ook juichen om een mislukking, die op zichzelf
een stukje cafardisme is - maar er zullen ten slotte toch enkele nuchteren zijn, die
durven zeggen, dat deze keizer geen draad aan het lijf had. Als men de ‘cafard’ van
het existentialisme aftrekt, houdt men niets over dan een rammelende scholastiek.
Maar vóórdat Sartre zo denigrerend aan de kant wordt gezet, doet zich nog een
associatie voor, die misschien ten gunste van zijn leer kan worden uitgelegd. Is de
werking - en de functie - van de tragedie niet vergelijkbaar met het cafardisme?
Krijgt men in de tragedie niet een voorstelling van menselijk leed, van menselijk
bezwijken onder een wreed noodlot en worden deze wanhoopsfeiten ook niet
ondergaan als een positief ding, als een verleiding tot het leven? Als men de ‘cafard’
van de tragedie, aftrekt, houdt men dan iets anders dan de mooie woorden over?
Het verschil is, dat het onvermijdelijk leed in de tragedie systeemloos en zonder
filosofie als een viering van het leven werkt. De dionysische mysterieën, waaruit het
Griekse drama ontstaan is, blijven in de tragedie herkenbaar: de verbroedering
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met het dier, de verbeelding van de zich hernieuwende natuur, de sexualiteit en de
noodlottigheid ervan, het sterven van het vorige geslacht en de opkomst van de jeugd,
van de overblijvers, de toeschouwers. Niet in de katharsis, de reiniging van schuld,
ligt de stimulans van de tragedie, zoals men Aristoteles is blijven napraten, maar in
de vereenzelviging met de jeugd, met het nieuwe geslacht, dat de toeschouwer eruit
beleeft. De oude Oedipus kan nog zo klagen over het leven en het koor mag te zijnen
behoeve verkondigen, dat nooit geboren te zijn het beste is de toeschouwer houdt er
ten slotte toch een argument voor het leven uit over, omdat hij, zich met Oedipus
vereenzelvigend en dus het leven misprijzend, tegelijkertijd toeschouwer blijft, méér
is dan de oude Oedipus, nl. een jonge Oedipus, die alles opnieuw zal doen, terwijl,
ofschoon, omdat hij de mogelijke uitslag ervan al kent. De werking van de tragedie
is de verjonging die de toeschouwer ondergaat, het gevoel van toekomst, dat het
verleden zijn van deze verschrikkingen geeft.
Hij beleeft het krachtigste argument voor het leven dat er bestaat, omdat hij de
machteloosheid van de argumenten ertegen aan den lijve ervaart. De tragedie is dus
meer dan de som van de ‘cafard’ en de mooie woorden. De tragedie verhoogt het
levensgevoel, versterkt het toekomst-gevoel - zonder roes en zonder droom. Deze
beide - de roes en de droom - zijn namelijk ook middelen van de kunst, ook technieken
om tot het leven te verleiden, maar zij zijn van mindere orde dan de tragedie, omdat
zij weerlegbaar zijn. Zij hebben hun eigen, beperkte geldigheid, zrj vertegenwoordigen
de schoonheid, zoals men haar in en buiten de kunst dagelijks kan tegenkomen: als
verrukking, als ontroering, als beneveling, als lyriek, als muziek, als dans, machtig,
maar ongrijpbaar en hun nawerking is een gevoel van ontgoocheling. In de tragedie
is de nawerking verdisconteerd en de proef op de som: de grauwe morgen na de
onheilsnacht hoort erbij; grauw, onopgesmukt grauw, maar morgen!
Het existentialisme is heel iets anders. Het is alleen onweerlegbaar voor wie zich
door scholastieke bewijsvoering imponeren laat en op zijn beurt met scholastiek
imponeren wil. Stimulerend kan het slechts werken op zekere grijsaards, die door
het aanraken van een scholastiek jurkje in dorre opwinding worden gebracht en die
nauwelijks bemerken, dat er een - ongetwijfeld visqueus - oud wijf in zit.

6.
Men kan moeilijk de ontreddering overschatten, die de wetenschappelijke
ontdekkingen vóór en in de 18de eeuw in het populaire wereldbeeld hadden
aangericht. ‘Freud doet een kinder-
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juffrouw zeer, zonder het enigszins te willen’, dichtte Du Perron en dat gold zeker
in sterkere mate voor die rovers van troost en zekerheden, die Galileo, Kepler, Bacon
en Newton waren. De romantiek was een positieve tegenzet tegen het 18de eeuwse
rationalisme, dat ondanks zijn optimistische tendenties de menselijke nostalgie
vergrootte door het individu te ontluisteren. Als rebellie van mensen, die zich niet
zo gemakkelijk van hun mysteries, hun God, hun boven-wetenschappelijke
emotionaliteit lieten beroven, was de romantische beweging een coalitie van allerlei
uiteenlopende smaken en belangen. Men had beswaar tegen een koele, mechanistische
interpretatie van de natuur. Maar wie had dat bezwaar, of, liever gezegd, wie had dat
bezwaar niet? In het bonte gezelschap der romantici, evenals in het bonte
conglomeraat der romantische kunst, vindt men dan ook het superieure, nobele en
genuanceerde nauw verbonden met het platte en stupide. Men ziet deze contrasten
niet alleen naast elkaar, maar men ziet ook het een zich ontwikkelen uit het ander.
Een van de bouwstenen van de romantiek is het larmoyante genre, dat zijn intrede
deed in de literatuur in het jaar 1740 met de verschijning van Pamela of de Beloonde
Deugd, de eerste brieven-roman van Samuel Richardson. Deze Richardson was een
drukker met een smalle ontwikkeling, een geringe intelligentie en een bekrompen
moraliteit, aan wie, op rijpere leeftijd al, de samenstelling van brieven-voorbeelden
voor de dienstbare klasse was opgedragen. Bij de uitvoering van deze opdracht
ontdekte Richardson zijn talent en de brievenvoorbeelden groeiden uit tot
romans-in-brieven, die hun succes dankten aan de ongeremde sentimentaliteit, die
zich in de monsterachtige producties van deze drukker baanbrak. Het Europese succes
van Richardson wijst erop, dat zijn tranenrijkdorn balsemend werkte op een alom
tegenwoordige malaise. Speciaal voor het vrouwelijk dienstpersoneel werd het
larmoyante genre geschapen, dat nog steeds onder de naam ‘keukenmeiden-romans’
voortleeft: een volkomen onjuiste betiteling, want ofschoon zo bedoeld en altijd weer
zo genoemd, vond en vindt het genre veel meer lezeressen in salons en boudoirs,
waar meer gelegenheid tot lezen is dan in de dienstvertrekken. Richardson had
bovendien zijn bewonderaars onder de grootste geesten van zijn eeuw: Diderot schreef
een Éloge de Richardson, maar ook Rousseau's Nouvelle Héloise en Goethes Leiden
des Jungen Werthers stammen van hem af. De strenge Johnson prees hem; zijn
invloed ondergingen Wieland, Lessing en Schiller, Voltaire en Victor Hugo; Goldoni
bewerkte Pamela voor het toneel en de dames Wolff en Deken maakten een
verdietsing van het boek, die het origineel in sommige opzichten overtreft: Sara
Burger-
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hart is leesbaarder gebleven dan Pamela. Groter dan in Engeland was zijn vogue op
het continent, waar men altijd een fijne neus voor tweede-rangs Angelsaksische
auteurs behouden heeft. Het larmoyante genre had ook zijn eigen Franse wortels en
het is niet zonder betekenis, dat Thomas Gray het geluk definiëerde als ‘liggen op
een sofa en eindeloze romans lezen van Marivaux en Crébillon.’ Men betrok zijn
dosis sentimentaliteit graag uit het buitenland - Engeland en Frankrijk deden het
wederzijds - omdat men het degraderende karakter van dit soort ‘geluk’ graag ophief
met de hoeveelheid snobistisch prestige, die men er aan ontleende. Richardson werd
overal in Europa gelezen, waardoor hij een van de vaders van de romantiek kon
worden, maar Fielding, zijn ver superieure tijdgenoot, die Pamela in zijn Joseph
Andrews vernietigend parodiëerde, las men alleen in Engeland. ‘Europa’ was veel
te ernstig voor parodieën. Men accepteerde de humor hoogstens naast de
sentimentaliteit, zoals Laurence Sterne hem leverde, van wie men vandaag nog niet
kan zeggen, of hij al zijn gevoeligheden in volle ernst neerschreef. Sterne is er een
voorbeeld van, dat in een vulgair genre ook eerste-rangs literatuur mogelijk is. Zijn
charme en menselijkheid relativeerden het larmoyante door het te gebruiken als
middel tot een zeer persoonlijk doel: de uitdrukking van een complete vrijheid, een
libertinage met het leven, die niets vastlegt en alles suggereert. Sterne leent zich
daardoor tot velerlei interpretatie. Er zijn lezers, die zoveel vrijheid niet verdragen;
er zijn er ook, die hem kwalijk nemen, dat hij steeds halt houdt vóór de erotiek.
Voltaire prees hem vooral voor zijn beschrijvingstalent, voor zijn realistische
weergave van kleine taferelen en noemde hem waarschijnlijk op die grond een beter
schilder dan Rembrandt: een staaltje van kunstcritiek, dat kenmerkend is voor een
tijd, waarin kunst uitsluitend als werkelijkheids-imitatie werd gewaardeerd, maar
ook kenmerkend voor kunstcritiek in het algemeen, die altijd de neiging heeft om,
onafhankelijk van de publieke appreciatie, eigen criteria aan te leggen, ontleend aan
vaak volkomen onwezenlijke - en onmenselijke - categorieën. De kritiek kan zich
ook moeilijk van dit soort vergissingen vrijwaren zonder haar onafhankelijkheid op
te geven. Als Voltaire de publieke smaak had gevolgd, dan had hij Sterne geprezen
voor hetgeen de Fransen ‘sensibilité’ en de Engelsen ‘sentimentalism’ noemden.
Ook daarmee zou hij Sterne's aanspraak op een boven de mode uitgaande
voortreffelijkheid niet hebben aangeduid. Toch vindt men juist bij Sterne de beste
formule voor het larmoyante, waarin het zich ongeremd overgeven aan de
sentimentaliteit schaamteloos als geluksmedicijn - en als aphrodisiacum - wordt
blootgelegd:
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‘With what a moral delight will it crown my journey, in sharing in the sickening
incidents of a tale of misery told to me by such a sufferer! to see her weep! and though
I cannot dry up the fountain of her tears, what an exquisitie sensation is there still
left, in wiping them away from off te cheeks of the first and fairest of women, as I'm
sitting with my handkerchief in my hand in silence the whole night beside her?’ Men
krijgt bij Sterne's gevoelsuitbarstingen altijd weer het vermoeden, dat men met
boosaardige ironie te maken heeft. Maar in zijn verband doen dergelijke passages
toch zoveel ‘gemeender’ aan dan de bloeddorstig parodistische ontboezemingen van
Fielding bijvoorbeeld, dat men geen zekerheid krijgt.... Zoals men bij Sterne nooit
ergens zeker van wordt. In elk geval zijn deze ‘moral delight’ en ‘exquisite sensation’,
in de 18de eeuw een gewaagde moderniteit, sindsdien in de literatuur gebleven en
de sickening incidents of a tale of misery worden ook tegenwoordig nog door een
vulgaire smaak als literatuur par excellence beschouwd. De zakdoek, die toen
tevoorschijn werd gehaald, is nog steeds niet weggestopt.
Treffend is de overeenkomst tussen de methode, die het existentialisme volgt en
de wijze, waarop het sentimentalisme heeft gewerkt. Beide zijn vormen van
cafardisme, beide beogen de verzachting van het lijden door het te versterken, beide
raken de mens op zijn beurse plek. De cafardist adviseert dezelfde wang, waarop al
eerder geslagen is, nog eens aan te bieden. Niet alleen lijden als genot interpreteren,
maar als genot speciaal lijden uitzoeken - het is een logica, waar een grote dosis
vulgariteit voor nodig is. Alleen wie gewoon is van het lijden van anderen te genieten,
kan er lust uit slaan, als die snaar aan het trillen wordt gebracht. Dat hij zijn geweten
paait met een overstromend medelijden, is bijzaak. Het is deze vulgariteit, die het
larmoyante en het existentiële genre verbindt. Het is ook die vulgariteit, die zich in
beide gevallen zo voortreffelijk voor export leent. Of voor de leer van Sartre een
dergelijke grote toekomst is weggelegd als het 18de eeuwse sentimentalisme
beschoren was, zou ik overigens niet durven voorspellen. Hij vindt zijn lezers
misschien op een hoger intellectueel peil dan de klassieke ‘keukenmeiden-roman’,
ofschoon de hoog-intellectuele keukenmeid in geen enkel opzicht als een cultuur-winst
kan worden beschouwd. Maar de parallel gaat in zoverre toch wel op, dat iemand
als Sartre artistiek en persoonlijk meer waard is dan zijn leer, misschien niet in
dezelfde mate, maar toch wel op dezelfde manier als Sterne.
(Wordt vervolgd).
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[J. Hanlo: Klondike]
Klondike
zo blijft men trouw
omdat men wel niets beters weet
dat men zou kunnen doen of redden kon
van wat men niet vergeet.
men denkt wat na
men denkt wat over
men keert eens terug
naar 't welbekende lover
te welbekend, te laat reeds in de zomer.
het beste lijkt maar de balans
eens op te maken
en dan een soort van trouw
een soort van residu
van kleine gouden nuggets
te zeven.
't begin van 't einde.
't begin van het begin.
een muur
een vlakte
een muur niet hoog, een vlakte niet te dor
reeds graast het schaap erin.
een keten
maar niet sterk
en een herinnering
die weldra evenzo als in het hoofd van schapen,
slapen zal.
en met de gouden korrels
kan men dan gaan betalen
van wat de toekomst biedt
en wat men nodig heeft
of meent te hebben.
men kan ze ook bewaren.
en zo dan blijft men trouw
omdat men niet veel beters weet.
een vlakte voor
en achter een, 't is om het even.
wellicht neigt men ertoe nog wat te zeven.
J. Hanlo
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[Ferdinand Splinter: gedichten]
Vierde mogelijkheid
Het strand ligt open, welgewalsd en geel de heerbaan van de wind, naar Noord en Zuid.
Twee grijze massa's aan het eind; kanteel
van Stinkstad links, en rechts steekt Zandvoort uit
Twee wegen. Toch één weg. En aan het eind
het zwetend steenkabaal gesmukt met ijs
waar men bij voorkeur als pias verschijnt,
een zomertussenspel op dodenreis.
De derde weg is recht vooruit; voor hen
die - al te levenswarm - nog slechts in dood
ontspanning weten, ja: de zee. - Ik ben
besluiteloos, waar ik reeds lang besloot. Het zand, zo warm en zacht, verwelkomt en
ontvangt mij goed. Ik ben nog lang niet dood.

Burgerbruiloft
De bruid troont in het midden, en in wit,
hoe kan het anders. In het knoopsgat van
de versgeknipte rose bruigom zit
een bloem, ook wit; hij is een vlotte man.
Familie borrelt, kakelbont getooid,
als gaar publiek om 't nieuwe monument
van echtelijke sleur. Vrijwel nog nooit
was men zo jong en zo verdomd content.
De ouden jong, - de jongen kunstig oud;
twee kinderen van vrouwelijk allooi
in blauwe zij en witte vellen, mooi
als tere snollen, dolend in een woud
van mannenbenen. En juist dat weerhoudt
mij nog ervan, dat ik met glazen gooi.
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Et in terra pakze
Vergeten sneeuw op blauwzwaar ijzig water,
geen winterzon kan meeuwenvlokken smelten.
Vandaag is 't kerstmis, morgen ook, en later
is 't weer gewoon: de vrede gaat op stelten
gebukt en rennend als een goudpluvier
voor 't brullend golfje. Such is life, ook hier.
Ferdinand Splinter
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A. Morriën
Het verwijt
Alfred was, om zo te zeggen, met poezen grootgebracht. In het ouderlijke huis was
de poes een wandelend meubel, het sluitstuk der gezelligheid. En later, toen zijn
ouders reeds dood waren, hoefde hij bij vrienden of kennissen slechts een poes te
horen spinnen of haar melk oplikken om weer kind te zijn en het intieme décor van
zijn jeugd terug te zien. Hij was verliefd op de geur van een kattevel, dat immers zo
vol electriciteit zit en waaraan zich alles van de buitenlucht heeft gehecht wab fors,
wild, regenachtig is. Ook later had hij de neiging poezen te kussen, maar steeds hield
hij zich in, alsof het ouderlijke verbod nog altijd nawerkte. Want een poes kust men
niet alleen niet, omdat men nooit weet waar het dier met zijn snuit aan gezeten heeft,
maar vooral ook omdat een wereld van menselijke waardigheid ons van poezen,
honden, paarden, geiten en vogeltjes scheidt. Nu lachte Alfred om die scheidingslijn,
die hij in zijn leven zo vaak had overschreden om op zijn gemak te zijn bij een
slapende kat, een orenspitsende hond, een wachtend paard, een vogeltje dat zingt of
zich baadt. Met treurigheid bedacht hij dat het leven van zijn ouders een beetje
nutteloos was geweest, omdat zij nooit die echte verliefdheid voor het dier hadden
gekend die hij voelde, wanneer hij een paard zag stappen, zo trots en naakt, dat geen
vrouw het kon verbeteren. Hij had van paarden gedroomd, met dikke vlechten in de
staart, gouden versierselen aan het bruine lijf. Een paard kon het hoofd schudden en
zijn manen uit de hals werpen als een vrouw, die voor haar kapspiegel staat. Of moest
de vergelijking omgekeerd worden? Want in hoeveel vrouwen is de kracht verloren
gegaan om onbeschaamd, in het geluk der lichamelijkheid tevoorschijn te treden.
Geloof mij, dacht hij, niet alleen paarden dragen een bit.
Generaties van poezen had hij gekend. Thuis werden de poezen nooit oud. Soms
verdwenen zij, doodgeknuppeld door een kattenhater. Achter hen woonde een
onderwijzer, die met een veel oudere vrouw was getrouwd en duiven, tenminste nog
duiven, hield. 's Ochtends vroeg hoorde men hem reeds bezig op zijn plaatsje, waar
hij een hok had gebouwd, met gaas, ramen en electrische verlichting. Het hok leek
van buiten op een klein huis met verdiepingen en een dak. Men kon zich voorstellen
dat de duiven in kleine fauteuiltjes aan kleine ronde tafeltjes hun graan zaten te
pikken, een droog zindelijk eten,
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waarvoor men geen servet hoefde om te knopen. Zij droegen een gummi ring om de
poot, als de achtergebleven rand van overschoenen die zij met hun driftige trippelen
in de dakgoten hadden versleten. Het was toch wel plezierig schoenen te dragen, al
was het alleen maar om de vermoeidheid waarmee men ze 's avonds kon uittrekken
en in een hoek trappen. Wat zou een mens zijn zonder de mogelijkheid zich te
verkleden!
Wanneer de schemer viel, riep de onderwijzer zijn duiven naar binnen, stellig met
heel wat meer geduld dan waarmee hij overdag de kinderen van de speelplaats noodde.
Zijn stem vond de zoetste buigingen, de woorden werden enkel klanken in een
onwerkelijk liefdesspel waarvan de hele buurt getuige kon zijn.
Dikwijls had Alfred, uit een zolderraam kijkend, hem zien staan, soms in het
volslagen donker, in regen, hagel en wind, terwijl de duiven als lappen om zijn oren
stoven. Natuurlijk was er één duif die iedere dag het langst buiten bleef, omdat zij
niet van de vrijheid wilde scheiden. Zij kwam niet in één keer, van ver, uit een
grenzeloze hemel op zijn arm of het tuimelraam vliegen, maar had tussenstations
nodig, alsof een net van sluizen, dat voor mensen onzichtbaar bleef, haar van het
huisje scheidde. Het roepen van de schoolmeester veranderde in een smakken, een
kussen zonder tweede mond of wang. Binnen het bereik van zijn armen zat de laatste
duif haar kopje te schudden, nu en dan behaagziek in haar halsveren pikkend of haar
vleugels ordenend. Tenslotte zweeg de schoolmeester en ging er slechts
woordenloosheid van hem naar de duif, beantwoord door een laatst onwillig koeren.
Soms had men moeite in het donker van een winderige avond nog een duif te
onderscheiden, zodat het roepen van de man zinloos werd: het bezweren van
voortjagende wolken, neerslaande schoorsteenrook, krakende schuttingen.
Op een middag, na werktijd, belde de onderwijzer bij Alfreds ouders aan. Alfred
ging opendoen, en later voegde zich zijn vader bij hem, nog in werkkleren en met
handen vol teer, alsof hij de schoolmeester wilde bijkleuren. Voor het eerst zag Alfred
de man van dichtbij, niet in beweging: een zwaar lichaam, met twee plakjes snor op
de lip, zonder het felle en hongerige dat onderwijzers wel hebben. Hij had zijn hond
bij zich. Het was toch beslist een dierenminnaar, een temmersziel, die bij gebrek aan
tijgers zich met duiven tevreden stelde. In gedachten zag Alfred de onderwijzer naar
het paren en vechten van zijn duiven kijken, kleine duiveneieren oprapen, duivenvlees
betasten. Zou hij de duivensluizen wel zien?
Heeft u een grijze kat? vroeg de man.
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Dat is wel mogelijk, antwoordde Alfred.
Zo'n kleine grijze, die altijd bij mijn duiven probeert te komen.
Ondertussen was ook Alfreds vader aan de voordeur verschenen. De beide mannen
groetten elkaar, Alfreds vader met het ontzag dat hij heel zijn leven voor onderwijzers,
politieagenten en onderofficieren had.
Ja, zo'n kleine grijze kat, die altijd op mijn duiven zit te loeren. Vindt u het goed
dat ik hem een pak ransel geef, wanneer hij op mijn plaats komt?
U gaat uw gang maar, antwoordde Alfreds vader.
Daarna werd er over andere dingen gesproken.
Enkele dagen later was de hele schutting bij de onderwijzer met kippengaas bezet.
Maar de kleine grijze poes zat nog altijd op haar plaatsje op het dak van de schuur
naar de overkant te staren, onbewegelijk, slechts een enkele keer haar nagels uitslaand
en zachtjes miauwend.
Meer dan eens kwam een poes vergiftigd thuis. Omdat het geen gewoonte was
met een beest naar de dierenarts te gaan - er woonde er trouwens geen in het dorp betekende vergiftiging meestal het einde. Slechts zelden kwam een poes er van boven
op, na veel katterigheid, keelschrapen en beklikken. Al waren Alfreds ouders dan
geen echte dierenliefhebbers, hun opluchting was niet minder groot en oprecht dan
die van hun zoon, wanneer de poes voor het eerst weer van haar schoteltje lauwe
melk likte en met wat meer levensmoed naar buiten ging voor haar avondwandeling.
Tijdens de reconvalescentie duldde zelfs Alfreds moeder het dier een ogenblik op
haar schoot. Het was nog te ziek en moe voor de vrijheid, die het in die korte tijd
werd toegestaan en die na het herstel onverbruikt, als zuivere mogelijkheid, verloren
ging. Het huisdier functioneerde weer.
Soms werd een kat, die te oud was geworden, verdronken. Meestal nam Alfreds
vader die taak op zich, één keer, toen hij nog heel jong was, deed Alfred het. Hij
smeet het dier, in een zak met een zware steen gebonden, in het kanaal en zag hoe
de zak een ogenblik bleef drijven om zich vol te drinken. Dieren hebben geen ziel,
zei men thuis. Maar wat als mensen er ook geen hebben?
De aanwezigheid van een poes gaf Alfred een gevoel van vrijheid, rust en
vergevingsgezindheid, dat hij onder mensen niet zo kende. Met een poes hoefde men
niet te trouwen, was men niet vermaagschapt, ging men niet op visite, naar de kerk.
Ieder ogenblik sloot men een verbond of zei men het op. Geloof, bijgeloof of ongeloof
waren niet aan een kat te koppelen, zonder dat men zich belachelijk maakte. Het dier
schudde mense-
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lijke beperkingen van zich af als regen of sneeuw. Met een fijne roze tong, die door
de mensen in chocolade werd nagebootst, likte een kat menselijke begripsvorming
van zijn snuit, uit zijn snorharen. Dat men met een poes niet over muziek of litteratuur
kon praten, was stellig een gebrek. Maar voor Alfred woog dat niet zo zwaar, omdat
hij het liefst met zichzelf sprak. Met een kat op zijn kamer had hij de voldoening,
dat elk met zijn eigen gedachten bezig was, die verder niets met elkaar hadden uit
te staan. Wanneer men, daarentegen, twee mensen in een kamer liet, begonnen zij
onmiddellijk hun gedachten in elkaar te strengelen, als vechtende herten, die met de
geweien in elkaar verward raken.
Het was Alfred, die de poezen in de regel een naam gaf. Een keer noemde hij een
jonge kat Loulou, omdat het diertje, althans in zijn ogen, sprekend leek op de
boekhouder van zijn vader, die de gewoonte had om onder het rekenen en het
calligraphische inboeken van de posten een liedje te zingen, dat over een meisje
Loulou ging. Op de duur veranderde de naam in Loetje. Latere poezen erfden de
naam, al ging de gelijkenis met de boekhouder verloren. Soms was Alfred het
naamgeven moe en bleef een dier zijn leven lang eenvoudig poes heten.
In het voorjaar en de zomer werden de jonge katten geboren. Het kostte altijd strijd
het leven van een of twee kleintjes te redden. Het liefst zag Alfreds moeder dat er
volkomen opruiming werd gehouden onder de aanwas. Alfred maakte zich razend,
sprak voortdurend tegen zijn verhemelte en de achterkant van zijn tanden aan. (U
verzuipt uw eigen kinderen toch ook niet. Verzuip je man, de dominee. Duw opoe
in een emmer water). Het vreemde was dat men de verdelgingslust van zijn moeder
geen wreedheid kon noemen. Met zuivere vingers en een rein hart hield zij de blinde
spartelende diertjes onder water, totdat zij dood waren en goed voor de vuilnisbak.
(Trap je eigen levenloze moeder in de vuilnisbak). Later, wanneer het overgebleven
poesje opgroeide, begon te spelen en door het huis te dartelen, was zij vertederd en
zag het met een moederlijke glimlach aan, die alles voor een ogenblik weer goed
maakte. Maar over het lot van dieren besliste zij zonder gevoelsoverwegingen. Zij
wilde altijd een kater houden, die moest worden gesneden. (Leg je mans zaakje onder
de trein). Alfreds vader en Alfred zelf zochten steeds een poesje uit, heel in het begin,
wanneer het zijn moeder nog moeilijk viel het geslacht te herkennen onder het
wriemelende pluis. En uit ieder denkbeeldig katertje groeide steevast een verliefde,
trotse, daarna korte tijd wanhopige moeder.
Eens hadden zij een poes die Piet heette, hoewel het een
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vrouwtje was. Zij behoorde tot het soort dat zij altijd in huis hadden: klein, grijs,
vrouwelijk, fel op muizen, vogeltjes, vis en baklappen van buren, aanhalig, toch
schuw voor vreemden, en eigenzinnig. Om beurten zaten Alfred en zijn vader er mee
op schoot, 's winters wanneer de kachel brandde, de lamp scheen en er in de kamer
een genoeglijke, kloktikkende stilte heerste, een zacht pruttelende stilte, alsof de
gevoelens van Alfred en zijn ouders tot soep werden gekookt. De aanwezigheid van
een poes op Alfreds schoot, zodat hij ieder ogenblik een vinger in de vacht kon
steken, of een uurwerkachtig spinnen in werking zetten, bekroonde het leesgenoegen,
verzachtte de schaamte om zijn vrijgezellenstaat, waardoor hij in de nabijheid van
zijn ouders altijd een beetje werd bedrukt. Een poes leidde de aandacht af, bond
ouderlijke en kinderlijke belangstelling aan een levend voorwerp buiten de kring van
tegenstrijdige menselijke saamhorigheid. (Jullie mogen de kat wel dankbaar zijn.
Door dit beest houd ik het hier nog net uit). De poes ging en kwam wanneer het haar
lustte, zonder de dwang van regels die voor elk van het gezin golden. Soms huilde
buiten een kater en was zij niet te houden. Ook om die schaamteloosheid bewonderde
Alfred haar, om de duidelijkheid waarmee zij voor haar bedoelingen uit kwam, al
werd zij er tegelijk een beetje zielig door in haar bezetenheid. Met een kater buiten
op de schutting onttrok zij zich aan de strelende hand, begon zij zorgelijk te kijken,
onrustig te draaien, naar de deurknop te staren en te miauwen.
Een tijdlang sliep Piet bij Alfred op bed, aan het voeteneinde. Het gebeurde dikwijls
dat Alfred er niets van merkte. De poes kwam wanneer Alfred reeds sliep en was
vertrokken voordat hij ontwaakte. Ook gebeurde het dat zij al op het stuk oude
gewatteerde deken aan heb voeteneinde lag, wanneer Alfred zich naar bed begaf.
Door het licht van de lamp werd zij wakker, met zo weinig mogelijk bewegingen,
alsof zij wist dat nog een lange nacht wachtte en ieder gebaar door de slechts
onderbroken slaap nodeloos werd gemaakt. Dan lichtte zij alleen maar haar oogleden
tot kiertjes op, trok met de bek, zodat haar snorharen overeind gingen staan. In bed,
in het donker, voelde Alfred met zijn voeten de warmte van haar nabijheid. Alfred
hoefde zijn benen slechts te strekken om haar hartstochtelijk aan het spinnen te
brengen, een rhythmisch juichen in het donker, dat langzaam zwakker klonk en welks
geestdrift in werktuigelijkheid overging.
Voor Alfred school er iets erg aantrekkelijks in deze bijslaap, die de pop van het
kind, de vrouw van de volwassene verving. Soms werd hij wakker, doordat de poes
op zijn benen trapte. In
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zijn slaperigheid zag hij de kleine lenige gedaante zich onder op het dek aan zijn
voeten strekken, als een slavin, of een droomvrouw, die met naakte armen en hangend
haar naar binnen was geklommen. Terwijl Alfred reeds weer in slaap verzonk, hoorde
hij de poes zich wassen, een geluid vol ijdele gewetensplicht, als het toiletmaken
van een vrouw. Zij is mij te harig, dacht Alfred nog, de snorharen zou ik desnoods
kunnen vergeten.
Op een nacht werd Alfred gewekt door een schor, scheurend geluid, dat hij in de
traagheid waarmee hij wakker werd, als braken herkende. Nog voordat hij geheel
was ontwaakt, schopte hij, met trappelende voeten onder de dekens, de poes uit bed.
Hij kwam tot bezinning toen hij het dier midden in de kamer zag staan, in het
schemerachtige licht, dat van de stille straat naar binnen drong. De poes braakte niet,
maar hoestte. Haar lichaam schokte, haar kop ging op en neer. Een monsterachtig
schuldgevoel woelde in Alfred omhoog, dat door de afstand tussen mens en dier
werd versterkt en waarin opwellingen van wrok, medelijden, moedeloosheid en
schaamte werden meegesleurd.
Piet, kom! Piet, kom! smeekte hij, terwijl hij overeind ging zitten.
Maar de poes was op het raamkozijn gesprongen en voordat zij, met de staart
omlaag, verdween, zag zij Alfred verwijtend aan, alsof haar ogen een
uitdrukkingskracht hadden gekregen, die voor een kort moment zelfs het nachtelijke
schemerlicht overwon.
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Ch.H. Wentinck
Ernst Jünger: representant van een tijdperk
Onafhankelijk van de literaire waarde van zijn werk, die op dit ogenblik nog moeilijk
bepaald kan worden, ontleent Ernst Jünger zijn betekenis aan het feit, dat de
ontwikkelingsgang van het Duitse volk wellicht in geen oeuvre zuiverder zijn neerslag
vond dan in het zijne. Voor elke phase daarvan vond hij het scherpste beeld, en al
distancieerde hij zich van een werkelijkheid, waarvan hij nog maar kort tevoren de
komst had aangekondigd, in zijn profetie was die realiteit al tot in elke denkbare
consequentie voorhanden. De figuur van Jünger krijgt, waar zij voor alles
woordvoerder ener ontwikkeling schijnt te zijn, daardoor, waarschijnlijk ten onrechte,
iets onpersoonlijks. Misschien ook valt zijn persoonlijk lot zozeer samen met dat
van het Duitse volk, dat hij, zelfs waar hij het sterkst persoonlijk was, tegelijkertijd
het meest Duits bleek te zijn.
Hoewel hem van Zwitserse zijde verschillende aanbiedingen zijn gedaan, naar dat
land de wijk te nemen, verkoos hij, ook tijdens het Hitler-régime, in Duitsland te
blijven. Sindsdien nam zijn ontwikkeling een richting, die alleszins onverwacht was,
en in zeker opzicht tegengesteld aan de voordien door hem ingenomen standpunten.
Er is enige verwarring rondom hem ontstaan, en terwijl zijn werk in Duitsland is
verboden, wordt het in Zwitserland en in de Angelsaksische landen herdrukt en
vertaald.
Zijn eerste boek, In Stahlgewittern, verscheen onmiddellijk na de eerste
wereldoorlog, waarin hij de voor een luitenant der infanterie unieke onderscheiding
kreeg, de Pour le Mérite. Zelfs in Frankrijk vond dit boek waardering. André Gide
zei ervan: ‘Orages d'Acier est incontestablement le plus beau livre de guerre que
j'aie lu, d'une bonne foi, d'une honnêteté, d'une véracité parfaites.’ Nadien verschenen
nog enkele oorlogsboeken, waarvan Der Krieg als inneres Erlebnis wel het
belangwekkendste is. Zij geven een bijna onpersoonlijk verslag van de emoties, die
de loopgravenoorlog in de soldaat teweegbrengt. Chauvinistische phraseologie is er
niet in te vinden, Jünger betrekt geen stelling in de veten van de tijd. De oorlog biedt
weinig problematiek voor hem, hij aanvaardt hem als een integrerend deel van het
leven. Zijn amor fati weerhoudt hem, veel te bespiegelen over de vermijdelijkheid
ervan. Voor deze levenshouding vindt hij de formule ‘heroisch realisme’. Toch is
hij niet een toevallig-schrijvende vertegenwoordiger van het geheide
landsknechtendom, hetgeen vooral blijkt uit Der Krieg als inneres Erlebnis. Daarin
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zoekt hij zelfs naar een rechtvaardiging van de oorlog, die zijn tijdgenoten als een
zinloze slachtpartij veroordelen. Hij vindt die in de constructie van een het gebeuren
bestierende wereldwil, waarvoor de mens een middel is, teneinde een voor hem
onnaspeurlijk doel te verwerkelijken. Deze conceptie is niet nieuw. Wij vinden haar
ook bij Hegel, met dit belangrijke verschil, dat Hegels speculatie zuiver theoretisch
is, terwijl aan die van Jünger een feitelijke ervaring ten grondslag ligt. Aan het front
had Jünger ondervonden, dat de mens kan ophouden als individu te handelen, om
opgenomen te worden in een massale anonymiteit. Deze toestand kan zelfs worden
ervaren als een geluk, gelijksoortig aan dat van een religieuze belevenis. De vraag
naar wil en bedoeling van de macht, die drijft is dan niet alleen overbodig, maar zelfs
ongeoorloofd. Het verstand is enkel een belemmering bij het ondergaan van deze
ervaring; een diepere intelligentie, die in het bloed zetelt, moet zijn taak overnemen.
Jünger ontwikkelt een soort mythologie van het elementaire: het gaat erom, de intense,
nog met werkelijkheid geladen gevoelens terug te vinden. De werkelijkheid, die hij
tenslotte in handen houdt, is die van het roofdier, en van daaruit tracht hij een absolute
zingeving te construeren. Ongetwijfeld heeft het dier veel aan werkelijkheid op de
holle mens der civilisatie voor, maar tenslotte is dit geen menselijke werkelijkheid,
maar die van een tijger. Men kan zich over Jüngers gedachtengang, in het kader van
de tijd gezien, nauwelijks verwonderen. Heidegger liet ook deze mogelijkheid tot
interpretatie van zijn werkelijkheid open, om nog te zwijgen van de vele tweederangs
denkers, die zich in de twintiger jaren in Duitsland bezig hielden met deze actuele
problematiek.
De terugkeer in de burgerlijke maatschappij leerde Jünger, dat deze in geen enkele
relatie stond tot het elementaire, dat hij meende te hebben ervaren. Voor hèm was
de catastrophe het a-priori van een veranderd denken. De zekerheid van de burger
echter sloot het gevaar angstvallig uit, niet in. Diens gehele civilisatie was een
afgrendeling van het onberekenbare. Het werd Jünger weldra duidelijk, dat er tussen
zijn wereld en die van de burger geen mogelijkheid van communicatie meer was.
Laat deze burger de ledigheid van zijn impotente bestaan nog maar vullen met
bespiegelingen over de ondergang van het Avondland, - het zal hem spoedig blijken,
dat zijn vergelijkende morphologie enkel de relativering is, die de eigen ondergang
tot een romantische aangelegenheid maakt. De toekomst is aan de Soldaat, die gisteren
nog een tank bestuurde, maar morgen als
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Arbeider de tractor zal berijden. Ongetwijfeld zal de burger nog trachten, de Arbeider
in een discussie te betrekken. Zo immers had hij het socialisme tot onderwerping
gebracht, dat legaliteit had aangenomen uit zijn handen. Maar dit spel slaagt niet
langer, en waar de burger het nog speelt, is hij de verliezende partij. Zijn beveiliging,
de democratie, wordt zijn bedreiging. Want volkomen legaal zal de dictatuur van de
Arbeider die democratie overmeesteren. De dictatuur is de eerste stap op de weg
naar wat Jünger de ‘totale Mobilmachung’ noemt, eerste phase in de heerschappij
van de Arbeider. Met het recht van zijn intrede in de geschiedenis houdt de Arbeider
zich niet bezig. Evenmin interesseert hem de museumcultuur van de burger.
Daartegenover moet hij de onverschilligheid leren betrachten, die de artillerist in
staat stelt, een kathedraal enkel als bruikbare uitkijkpost te waarderen. Een strenge
en nuchtere levensstijl zal de enig mogelijke zijn, aan ieder bestaan wordt de brutale
vraag naar de noodzakelijkheid gesteld. De techniek is het middel, waarvan de
Arbeider zich zal bedienen om de macht te veroveren en te consolideren. Een enorme
industrie zal de aarde overdekken, en de uiteindelijk te bereiken toestand is de totale
mobilisatie waarin allen zijn opgenomen in het ontzagwekkende raderwerk van een
gemotoriseerde wereld. Leven en arbeid zullen dan samenvallen, arbeid en eredienst
identiek zijn. Vrijheid bestaat dan slechts in zoverre de gebondenheid wordt aanvaard.
Geluk zal niet langer worden gezien als de ontplooiing der individuele mogelijkheden;
het besef, deel te hebmen aan een de aarde omvattende gemeenschap verleent elke
handeling haar zin, heft elk bestaan op in de heerlijkheid der totaliteit. De staat mag
deze eisen stellen, omdat zij civitas dei is, incarnatie van de idee van het goede,
waarbij dit goede, evenmin als bij Plato, nader wordt bepaald. Of, zo men wil, laatste
doelstelling en openbaring van een wereldwil. Het oneindige valt samen met het
oneindige, de transcendentie van het hier en nu is verwezenlijkt: alles ist über sich
hinausgezerrt nach einem äusseren Ziel und Gegenstande hin.
Gelijkschakeling en ontworteling, alle destructieve begeleidingsverschijnselen
van het optreden der massa's, zijn noodzakelijke voorwaarden om deze heerschappij
van de Arbeider te vestigen. De massa's zullen de wereld mobiliseren, haar tot een
orgie van beweging ontwrichten. Elke nog aanwezige ‘ziels-kracht’, zal in energie
worden omgezet, alle bindingen, die nog potentiële substantie bevatten, zullen
losgemaakt worden. De techniek - das leere Weiterrasen der Verstandesunendlichkeit
- is het unieke werktuig dier massa's. De vereenvoudigde mens
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dient de machine, waarvan hij zich eenmaal dacht te bedienen, en zo dwingt de ratio,
nu natuurkracht geworden, hem tot de horigheid aan het elementaire, waaraan de
burger zich ontkomen waande. Ten slotte zal het ‘magische nulpunt’ zijn bereikt,
waarop buiten de techniek niets meer bestaat, van het verleden geen tastbaar spoor
meer rest en de Arbeider de eerste daad verricht op een aarde, die geheel de zijne is.
Dit punt moet zonder aarzeling worden overschreden.
Hersenschimmig zonder meer was Der Arbeiter niet. Wat Jüngers visie op de burger
betreft, deze zou niet veel later door Sartre onderschreven worden (La Nausée, pag.
152/2), en de gestalte van de arbeider, zoals Jünger zich deze droomde, komt voor
bij Malraux (La Condition Humaine, pag. 394/5). De poging op zichzelf, een
gestalthafter Abschluss te vinden voor de technische vooruitgang, is zeker eerlijker
dan een romantisch protest tegen techniek en massa, en geenszins geboren uit een
platonische angst voor het dynamische bij Jünger. Sinds de publicratie toch van Der
Arbeiter, is het wel duidelijk, dat de daarin aangekondigde unüberbietbare
Vernichtungsmöglichkeit der Techniek door dit geslacht vrijwel is verwezenlijkt. En
de totaliteit van de voorbije en op handen zijnde oorlog zou, onder woorden gebracht,
in niets afwijken van het beeld, dat Jünger gaf van de getechnificeerde, georganiseerde
mensheid, nacht en dag opgenomen in de uniformiteit van werkplaats en kazerne,
die de tred van het individu verloren laat gaan in de marspas der millioenen. De
wereld herkent zichzelf wel ongeveer in de Zauberlehrling, en beseft met een
machteloze spijt, dat de techniek inderdaad geen neutraal middel is, dat men ten
goede of ten kwade kan aanwenden. De absurde consequentie echter, waarmee Jünger
dit inzicht heeft uitgewerkt, is typerend voor zijn denktrant, die volkomen de
abstract-systematische geest van de Duitse speculatieve philosophie ademt. Der
Arbeiter is slechts zeer ten dele de objectieve analyse van een zich voltrekkend
gebeuren; veeleer de vlucht in de toekomst van een late romanticus, die het feit, dat
hij niet in een verleden uitwijkt voor nuchterheid houdt, en overigens bijna genoeg
scherpzinnigheid bezit om zijn interpretatie de schijn van onaantastbaarheid te geven.
Er is een zekere verwantschap met Spengler op te merken, al ontbreekt bij deze de
krampachtige wil, tot elke prijs een toekomst te begroeten, die het hart als absurd
aanvoelt. Ook met Marx, voor zover deze eveneens één enkele der tendenzen, die
de maatschappelijke ontwikkeling bepalen, eenzijdig en consequent als alleen van
invloed beschouwt. De onzalige philosophie van
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Hegel, waarin werkelijkheid en redelijkheid a priori samen vallen, blijkt ook van
Jüngers gedachtengang het vertrekpunt te zijn geweest. Jünger gaat zelfs nog verder,
hij is bij voorbaat ingenomen met de komende werkelijkheid; ook al revolteert hij
innerlijk tegen de ontwikkeling, zijn heroïsch realisme dwingt tot aanvaarding. Er
is de mens trouwens geen andere mogelijkheid gegeven, wil en overleg richten
immers niets uit tegen het overmachtige ‘Schicksal’.
In enkele essays, gebundeld in het in 1934 uitgegeven Blätter und Steine, tracht
Jünger de veranderingen in de psychische structuur van de mens na te gaan, die aan
de nieuwe heerschappij van het exacte ten grondslag liggen, Über den Schmerz, en
Sizilischer Brief an den Mann im Mond zijn in dit verband het meest instructief, en
vooral het laatste opstel is in bewonderenswaardig proza geschreven. In 1938
verschijnt Das Abenteuerliche Herz, en uit deze bundel aantekeningen wordt
onmiskenbaar duidelijk, dat Jünger zelf de logica van Der Arbeiter logenstraft. Nadat
hij aanvankelijk den Hochverrat ausgebrennt had, die hem van de massa zou kunnen
scheiden, en nog in het kader van deze zelfverloochening uit de gereviseerde oplage
van In Stahlgewittern alle reflexie had geschrapt, blijkt ten slotte toch, dat hij zich
heeft ontwikkeld in een zin, die allerminst overeenstemt met het geprojecteerde type,
de generzijds alle subtiliteit reagerende proleet. Hij verliest zich minder in abstracties,
en weet zijn zeer oorspronkelijke ervaringen onder te brengen in een ongehoorde
rijkdom aan beelden. Een zekere voorkeur voor het wrede en groteske is
onmiskenbaar. Hij heeft de schwärmerische allure van de schooljongen Ernst
teruggevonden, die eens van huis was weggelopen, om in het Afrikaanse
Vreemdelingenlegioen het avontuur te zoeken.
Kon men in de Arbeiter-Übermensch conceptie de gewelddadige en
transcendenterende kant van Nietzsche herkennen, in Das Abenteuerliche Herz sluit
Jünger aan bij diens gevoelige en serene zijde, bij de meer visuele en klassieke Duitse
traditie. Hier en daar herinnert zijn stijl aan Stifter, die naar Nietzsches oordeel één
van de drie Duitse romans had geschreven, die de moeite van het lezen waard zijn.
De wezenlijke ontmoetingen met het Zijn vinden, volgens Jünger, hun neerslag in
beelden; het verstand is slechts de jachthond, die deze beelden apporteert. Zij willen
wie bunte Vögel im Fluge geschossen oder wie blitzende Fische den dunkelsten
Gewässern entrissen sein. Jünger ontdekt dat men zich over het bestaande kan
verwonderen, en in die verwondering vergaat hem de lust tot speculaties. Hij is zo
opge-
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togen over die ontdekking, dat hij onmiddellijk weer vervalt in mystificaties. Wat
hem boeit in de natuur is niet zozeer haar verschijningen zelf als wel een
werkelijkheid, die er in verborgen zou zijn: das hohe Bild der Welt ist in das
Gewöhnliche als Vexierbild eingezeichnet, unfassbar nah. De werkelijkheid wordt
even wonderbaarlijk, als het wonderbaarlijke werkelijk. Men zou kunnen zeggen,
dat Jünger in dit boek in ongeveer dezelfde realistische zin mystisch is als Kafka.
Ook de voorkeur voor het groteske hebben zij gemeen.
Bij het begin van deze oorlog verscheen Auf den Marmorklippen. Jünger koos deze
titel, omdat er iets van schoonheid, hoogheid en gevaar in lag. Zo duidelijk
distancieerde hij zich in dit werk van alles wat macht en geweld ademt, dat het al
dadelijk bij het verschijnen uit de handel moest worden genomen. Niettemin bereikte
het in zeer korte tijd de ongewoon grote oplage van dertigduizend exemplaren. Sinds
de machtsovername in 1933 had Jünger elke relatie met de Partij van de hand
gewezen. Toen de Führer hem een rijksdagmandaat liet aanbieden, gaf hij aan diens
boodschapper te kennen, dat hij het schrijven van een goed gedicht voor
verdienstelijker hield, dan de vertegenwoordiging van zestigduizend warhoofden.
Uitgenodigd opnieuw zijn plaats in het leger in te nemen, antwoordde hij, dat in een
weermacht, waarin Goering generaal kon zijn, voor hem geen plaats was. En reeds
in 1934 had hij aan de redactie van de Völkische Beobachter verzocht, niets uit zijn
werk te willen citeren of overnemen, onder voorwendsel, dat hij zelfs de schijn van
actieve literaire werkzaamheid op dat ogenblik wenste te vermijden.
Al is Auf den Marmorklippen zeker geen sleutelroman, het is onmiskenbaar, dat
het tijdsgebeuren er een vrijwel onvertekende weerspiegeling in vindt. Bepaalde
analogieën met figuren en toestanden in rijk en partij liggen onmiddellijk voor de
hand, en werden dan ook door niemand misverstaan. Aan de invloed van de
legerleiding, wier bescherming Jünger genoot, was het te danken, dat schrijver en
uitgever gevrijwaard bleven van vervolging. Geen van beiden deed overigens een
poging de actualiteit van het boek te loochenen. Jüngers schrijftrant vertoont weinig
overeenkomst met die van de psychologische roman; het verhaal doet eerder aan een
legende denken, en speelt zich dan ook af in een landschap ‘voorbij de tijd’, waar
twee mannen, teruggetrokken levend in een kluis op de marmerklippen, de wetten
en geheimen van het leven der planten trachten te doorgronden, terwijl het land
beneden hen wordt verontrust door langzaam opdringende machten uit naburige
wouden. De beide
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mannen overwegen nog de uitweg van het geweld, wanneer de terreur dichter hun
tuinen nadert, maar zij komen tot het inzicht, dat er sterker wapens zijn en besluiten
zich tot de geest te bepalen. Vooral ook, omdat het zinloos zou zijn, een verschijnsel
te bestrijden, zonder de verborgen en diepe oorzaak ervan aan te tasten. Al leeft de
herinnering aan de tijden, dat ook zij behoorden tot de vereerders van macht en
geweld soms nog op, zij weten nu, dat het woord, de vrijheid en de geest een
onverbrekelijke drieëenheid vormen, en wanneer een der strijders tegen het
Lemurengesindel is gevallen, zweren zij bij zijn lijk, in aller Zukunft lieber mit den
Freien einsam zu fallen als mit den Knechten in Triumph zu gehen. Ten slotte zijn
zij gedwongen het land te verlaten, en zij gaan scheep, terwijl de oude steden aan de
rand van de rivier in de ondergang opvlammen.
Jüngers protest tegen de Partij was tot dusverre zuiver haltungsmässig geweest; met
de publicatie van Auf den Marmorklippen was hij op zijn gebied tot de daad
overgegaan. De weerklank, die hij vond, was zeer groot; tienduizenden zagen in dit
boek uitgesproken, wat zij verzwijgen moesten. Sindsdien is Jüngers integriteit wel
onaantastbaar; zijn daad is van een orde, die op ten minste gelijke hoogte ligt als die
van Gide, toen deze zijn Retour de l'U.R.R.S. schreef. Wat hem ertoe heeft bewogen,
zich zo nadrukkelijk van het nationaal-socialisme te distanciëren, zal wel niet tot een
formule te herleiden zijn. In Der Arbeiter had hij nog geschreven, dat het zeer wel
mogelijk zou zijn, dat Mächte sekundairen Ranges sich rein zerstörerisch der
überlegenen Mittel zouden kunnen bedienen, ohne die Verantwortung zu kennen,
die in ihre Anwendung eingeschlossen ist. Maar zelfs dit inzicht kon hem er niet toe
brengen, een beveiliging tegen deze geprostitueerde Elementar-Gewalt te verkiezen
boven het losbreken ervan. Hij verwachtte de democratie, en herhaalde het woord
van Théophile Gautier: la barbarie nous vaut mieux que la platitude, deed zodoende
volledig afstand van de mogelijkheid tot rationele beheersing van het autochthone
element. Zodra dit echter losbreekt en de draagwijdte illustreert van de eens
neergeschreven gedachten, wordt het als vijandig, als der Klarheit und Gemessenheit
unangleichbar gevoeld. Deze plotselinge herwaardering toont wel duidelijk aan, hoe
Jünger voordien met abstracties had gegoocheld, ook daar, waar hij meende
existentieel te denken. Dat doet niets af aan de feitelijke juistheid van een aantal
beweringen in Der Arbeiter; het ‘heroïsch realisme’ echter, dat krampachtig
verheerlijkt wat een
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minder geëxalteerd denken als de zeer vulgaire consequenties van het arbeiderlijke
ethos zou zien, blijkt een ‘aesthetisch romantisme’ te zijn, dat op zichzelf niet
onaantrekkelijk is, maar grenzeloos onverantwoordelijk, omdat allerlei bruten er zich
op kunnen beroepen bij hun laag handwerk. De opvatting van Jünger, die in Auf den
Marmorklippen voorkomt, dat ein Irrtum erst dann zum Fehler würde, wenn man in
ihm beharrt,, is wat goedkoop als verontschuldiging, en in haar algemeenheid als
these aanvechtbaar.
Er is een opvallende analogie tussen de houding van Jünger en die van een aantal
intellectuelen in onze dagen, die tot het inzicht zijn gekomen, dat elk verzet tegen
de heerschappij van de massa zinloos is, en vanuit de burgerlijke cultuur zelf een
creatief herbegin niet meer mogelijk. Ook dezen maken uit hun nood een deugd, en
bepleiten met een masochistische gretigheid de noodzaak van hun eigen liquidatie
om de abstractie mensheid een vermeende dienst te bewijzen. Bij hen is eveneens
het denken losgeslagen van het avontuurlijke hart, en al zal dit te zijner tijd wel danig
revolteren, voorlopig zijn deze lieden hier een even groot gevaar als Jünger destijds
in Duitsland.
Na Auf den Marmorklippen verscheen in het jaar 1942, dus vóór de beslissende
nederlagen van Duitsland in het Oosten, Gärten und Strassen, een oorlogsdagboek.
Het stereoscopische zien, van waaruit Das Abenteuerliche Herz was geschreven,
werd ook hier beoefend, en Jünger beleeft landschappen, mensen en gebeurtenissen
in een niet aan de tijd gebonden zin. Ook dit boek is een protest tegen het régime,
hoewel het niet in pamfletstijl werd geschreven, en de afwijzing eerder blijkt uit
houding dan uit argument. Hitlers Blitzkrieg ignoreert hij volkomen, en het
enthousiasme voor het soldateske avontuur, dat In Stahlgewittern beheerst, heeft
plaats gemaakt voor een ironische resignatie. Kenmerkend zijn de regels: An gewissen
Scheidewegen unserer Jugend könnten uns Bellona und Athene erscheinen, die eine
mit dem Versprechen, uns die Kunst zu lernen, wie man zwanzig Regimenter ins
Treffen führt, während die andere uns die Gabe verhiesse, zwanzig Worte so zu fügen,
dass ein vollkommener Satz durch sie gebildet wird. Es könnte sein, dass wir den
zweiten Lorbeer wählten, der seltener und unsichtbarer am Felsabhang blüht. De
Völkische Beobachter geeft een woedend commentaar op het boek: Zwanzig
Regimenter sind für uns immer noch von grösserer Bedeutung.
In Strahlungen, het tweede, nog onuitgegeven dagboek, dat gesprekken bevat met
Picasso, Malraux en anderen, uit de tijd
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dat Jünger stafofficier van von Stülpnagel in Parijs was, geeft hij zijn metaphysica
van dood en onsterfelijkheid. Zijn zoon, die als matroos in Hamburg een verzetsgroep
had bijeengebracht, was op de marmerklippen van Carrara neergeschoten. Misschien
heeft deze merkwaardige coïncidentie met de titel van zijn boek Jüngers mystische
geest nader tot het doodsprobleem gebracht. Ook zijn broer Friedrich Georg was
inmiddels gevallen. In een fascinerende veelheid van beelden en gelijkenissen
omcirkelt hij het raadsel van de dood; zijn sterk neoplatonisch beïnvloede phantasie
laat hem de liefde voorkomen als haar matte weerschijn op aarde. Das Leben liegt
im Tode wie eine kleine grüne Insel im dunklen Meer. Dies zu ergründen, und sei es
auch nur an den Säumen und Brandungsgürteln, heisst wahre Wissenschaft, der
gegenüber alle Physik und Technik doch nur Lappalie ist. De mensen zijn wie Sterne
durch endlose Raumestiefen einander fern. Doch wird das nach dem Tode anders
sein. Das ist das schöne am Tode, dass er nicht mit dem körperlichen Licht auch
diese Entfernung löscht. Wir werden im Himmel sein. Of elders: So sind auch wir
Leichname in der Lebensflut. Erst wenn der Tod uns aufbricht, werden wir lebendig
sein.
Het heeft weinig zin, Jüngers mythologie nog aan een critisch onderzoek te
onderwerpen. Hij blijkt tenslotte eerder dichter dan denker te zijn, en zijn gevaarlijkste
grepen deed hij daar, waar hij zich waagde aan dit denken. Niet dàt voert meer tot
kennen bij hem, maar een soort gnostische mystiek der intuïtie, waarin
wetenschappelijke, dichterlijke en religieuse wijsheid zich tot een supra-rationele
eenheid verbinden. Deze ideeën-mystiek, van uitgesproken plotinische structuur,
gaat dan nog gepaard met een donkerder vitale mystiek, die haar weten zou putten
uit verborgen bondgenootschappen met het ‘elementaire’.
Jünger ontdekte, dat het proces der overwoekering van het leven door de techniek
een eigen wetmatigheid bezit, die nog maar ten dele op de menselijke wil berust, en
bijna uitsluitend afhankelijk is van de mogelijkheden, die nog in de mechanica zelf
liggen opgesloten. Ongeveer hetzelfde zou men van het denken kunnen beweren, ook dat heeft een eigen, van de andere functies van de mens onafhankelijke
wetmatigheid verkregen, en het is de vraag of de na vijf en twintig eeuwen
overspanning van het denken heersende daemonie te niet kan worden gedaan door
uit te wijken naar andere domeinen. Misschien moet ook hier een ‘magisch nulpunt’
worden bereikt, of moet het denken zelf de kluistering, die het leven verstikt,
verbreken, - ongeveer in een zin, als door Simmel en Klages is beproefd.
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Jünger veracht het denken nu - der Begriff ist das domestizierte Wort - en hij trekt
zich terug op een diepzinnige woord-mystiek, die inmiddels geleid heeft tot de
publicatie van Sprache und Körperbau. Hij gaat na in dit boek, hoe woorden geladen
zijn met een magie, krachtens de verschillende betrekkingen waarin zij sedert hun
oorsprong voor ontelbare generaties tot de dingen hebben gestaan. De eerste rol
hebben hier gespeeld de betrekkingen tot het eigen lichaam, zetel van de meest
elementaire eigen waarnemingen; uit het concrete van deze eerst physiologische,
later collectief-sociologische grondslag zijn ten slotte de abstracte begrippen ontstaan,
die bij elk nieuw gebruik van een woord onbewust mee-opgewekt worden.
Onder de aphorismen in Blätter und Steine komt de uitspraak voor: Der Nihilismus
schliesst mit einem Zustande ab, in dem man am Zweifel zu zweifeln und an den
Glauben zu glauben beginnt. Blijkbaar verkeert Jünger nu in dit stadium; hij ervaart
dat het gebeuren inmitten eines durch Präzisionsinstrumente gespeisten Höllenfeuers
über alle Fragestellungen hinaus und unabhängig von ihnen sinnvoll is. Het is dat
echter alleen voor de dichter Jünger, die de gave bezit, die Werke der Erde wie am
ersten Tage, das heisst in ihrer göttlichen Pracht zu sehen, en die gave is niet over
de stervelingen verdeeld wie der Tau, der auf den Blättern liegt. Tussen de eerste
dag en de onze liggen er vele, die niet ongedaan gemaakt kunnen worden, en op één
daarvan at de mens van de boom der kennis, met alle gevolgen vandien. Sindien
werd het denken een trieste onontkoombaarheid, vruchtbaarder weliswaar naarmate
men de ontoereikendheid ervan dieper beseft. Maar wie er zich aan kan onttrekken,
heeft bepaald het grootste gelijk, als hij niet aarzelt; elk van ons kan terecht betreuren
niet in Andalusië te zijn geboren, en doet er goed aan, zich in barser dreven toe te
leggen op de beoefening van het enig paradijselijke dat ons is gebleven, de luiheid.
Hij kan zich het innig-genoegelijke van die toestand dan nog inscherpen door lezing
van Der Arbeiter - zo kan Jünger tenminste bijdragen tot accentuering van ònze
paradijselijke erfenis.
Als ‘dichter’ overigens is Jünger zeer aantrekkelijk. Gärten und Strassen, Das
Abenteuerliche Herz en Die Atlantische Fahrt, verrassen soms zozeer door het
twee-dimensionale van Jüngers blik, dat men inderdaad de sensatie ondergaat, de
dingen in het licht van de Eerste Dag te zien. Zijn denken verschijnt in dit verband
als een huiveringwekkende verbeelding, die prachtig zou zijn, indien het als denken
geen pretentie had, en vooral,
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indien bruten hun optreden er niet door gerechtvaardigd konden achten. Duitsland
kon omstreeks 1920 bogen op een verbluffende reeks van deze figuren, die uit
Dichtung en Wahrheit een boeiende cocktail wisten te schudden. Zij hoopten echter
allen au serieux genomen te worden, en helaas ging die hoop in een nog wel boeiende,
maar tamelijk ontstellende vervulling.
De laatste poging van Jünger, de profetenmantel om te hangen, werd een jammerlijke
mislukking. Nadat hij in Strahlungen de hemel had ontdekt, vindt hij in Der Friede,
een illegaal verspreid geschrift, de kerken. Dat is in elk opzicht een weg naar omlaag.
Men hoopt, al lezende, nog dat hij vanuit een realpolitisch inzicht de dictatuur van
de soutane aanprijst, omdat zij verkieslijker is dan elke tyrannie van
parvenu's-in-het-heersen. Tevergeefs, Jünger is hoogst ernstig, en bepleit met een
geloof, dat men alleen in Unesco-kringen als heersend zou veronderstellen, een
rechtvaardige vrede in de wereld. Met dezelfde plompe argeloosheid als daar
gebruikelijk is, rijgt hij zijn gemeenplaatsen aaneen: die Menschen müssen sich
metaphysisch stärken im gleichen Maasse, in dem die Technik wächst, en fraaier
nog: die wahre Beseitigung des Nihilismus, und damit der Friede, ist nur mit Hilfe
der Kirchen möglich. Een blinde vos preekt hier de passie. Terwijl de kerken zich
nog slechts staande kunnen houden voor zover zij erin slagen om te schakelen in een
bedrijvige apparatuur, die uitsluitend de horizontale interessen der massa behartigt,
onder eliminatie van elk essentieel christendom, verwacht Jünger met de ijver van
een bekeerling van deze zijde die Beseitigung des Nihilismus. Men vraagt zich af,
of hij de vaak genoemde tiefste Gründe ooit gepeild heeft, en is geneigd de waarde
van alle flinkheid-van-voorheen ernstig in twijfel te trekken.
Jünger gaat voort: den Nihilisten, den Verächtern jeder verbindenden Moral kann
die Menschenführung nicht zugebilligt werden. Dit zegt de man, die eens in de moraal
de doodssteek voor de ongebroken elementaire krachten zag, en naar de Rückkehr
der ungebrochenen Leidenschaften und starken, unmittelbaren Triebe in deze
Landschaft des schärfsten Bewusstseins hunkerde. Het is begrijpelijk dat hij, nu deze
penetratie wel eens opnieuw kon gebeuren, genoeg heeft van zijn krachtpatserij,
maar een iets intelligenter inzicht in de geestelijke situatie had men het recht te
verwachten van iemand who returns from the abyss, and not only walked its edge
without ever descending.
De gereleveerde platitudes zijn voldoende om Jünger als cultuurphilosoof voorlopig
ontoerekenbaar te verklaren. Wan-
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neer hij met de gemakkelijkheid van iemand die over een
voedselvoorzieningsprobleem spreekt, beweert: zunächst sind die Massen zur ewigen
Moral zurückzuführen, wint opeens de recente opmerking van Karl Barth, dat het
Woord Gods een plasregen is, ongehoord aan plastische duidelijkheid. Het heeft ook
Jünger doorweekt.
Het afscheid is dus nogal troosteloos. Misschien is de oorlog - ofschoon Jüngers
meest vertrouwde element - schuld aan een tijdelijke inzinking. Misschien wordt
eens het gerucht bewaarheid, dat Jünger zeggen liet: ‘Men moet in deze tijd soms
voor privé-doeleinden van de christelijke omnibus gebruik maken.’ Bewaren wij
voorlopig de herinnering aan een toch wel pittoresk soldaat, een duister en
aantrekkelijk mysticus en een weerzinwekkend, maar fascinerend cultuurphilosoof.
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E. du Perron
Dialoog uit ‘De Onzekeren’
(Noot van de redactie: In de nalatenschap van Du Perron bevinden zich
een aantal notities betreffende een cyclus van verhalen, die de schrijver
aanvankelijk Kroniek van de Vrije Wil, later De Onzekeren heeft genoemd.
Deze verhalen, die een periode zouden bestrijken van de 18de eeuw tot
onze tijd, zouden hun formeel verband ontlenen aan verschillende
generaties van deels historische, deels fictieve personages. Reeds
gepubliceerde stukken, zoals E poi muori en Bij wat Stendhal noemt:
energie, zouden evenals Scenario tegen de Vrijheid en de hieronder
afgedrukte dialoog, in omgewerkte vorm in deze cyclus worden opgenomen.
De roman Schandaal in Holland; tezamen met de reeds geschreven en
gepubliceerde hoofdstukken van het vervolg daarop, zijn de enige gedeelten
van De Onzekeren, waarvan men mag aannemen, dat zij hun definitieve
vorm hadden gekregen. Het hieronder volgend ontwerp, waarin schrijvers
bedoeling van nadere uitwerking duidelijk is terug te vinden, heeft o.i.
voldoende vorm gekregen om publicatie te rechtvaardigen).
Jaloezie. - Ontmoeting waarbij een man een andere man plotseling onheus bejegent,
als in de komiese anekdote van Héverlé. Maar de omstandigheden anders maken;
zonder dat ze ‘Dostojevskyaans’ worden, ze toch dat karakter geven van
onvermijdelijkheid, waardoor het komiese alleen overblijft voor wie per se komies
zien wil.
Gegeven: een man die zijn leven lang jaloers is geweest, (omdat het nu eenmaal
zo heten moet) op een andere man, bijv. die de eerste is geweest voor de vrouw die
voor hem alles betekend heeft. Hij heeft de man nooit gekend, hij is nooit zijn rivaal
geweest; de andere is voor hem dus nooit iets anders geweest dan een ‘spook’ een
‘beeld’. Hij heeft jaren lang, toen hijzelf al sinds lang de enige was geworden voor
de vrouw in kwestie, niet geweten, wie die eerste was, haar niet durven vragen naar
iets van zo ondergeschikt belang immers, volgens de nieuwe opvatting. Hijzelf is,
laat ons zeggen: advokaat, de andere man is bijv. bankier, althans vermogend, iemand
die voor de vrouwen in het algemeen niet alleen iets magies had in zijn eigen persoon,
maar ook nog
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alle omstandigheden mee. De briljante jonge Heemeringh van de firma Heemeringh
& Zoon, groot automobilist, groot theaterbezoeker, enz - algemeen bekend al toen
hij nog geen vijf-en-twintig was. Nu in de zestig en uit de zaken teruggetrokken,
maar steeds ongetrouwd gebleven; op zijn villa in de duinen of op reis. De ander iets
jonger, nog niet helemaal zestig; weduwnaar van de vrouw sinds enige jaren, Mr. de
Beil - praktiseert alleen nog maar om iets te doen te hebben, gaat nu naar het
buitenland als vacantiereis. In de restauratiewagen komt hij te zitten tegenover een
knap, goedgekleed man van zijn eigen leeftijd, lang bruin gezicht, golvend wit haar.
Hijzelf is kalend, wat plomp, nooit een werkelijk knap man geweest: deze dingen
zijn van belang in zo'n samentreffen. De eerste woorden zouden reeds anders zijn
geweest wanneer hij, zelfs nu, zich in ieder opzicht superieur had gezien bij
oppervlakkige vergelijking. Hij herkent de ander pas, d.w.z. hij brengt hem pas thuis,
wanneer hij goed tegenover hem zit - of neen, dit is niet eens nodig: hij kan de ander
hebben herkend bij het binnenkomen al, en als zonder gedachten, automaties, naar
hem toe zijn gegaan, om precies de vrije zitting tegenover hem in te nemen. Zij
hebben geen buren, er zijn weinig mensen in de wagen, en zij kunnen vrijuit spreken;
de trein rijdt door een deel van Frankrijk, hun taal heeft de waarde van geheimspraak,
ook zonder dat zij hun stemmen dempen.
De Beil heeft enige tijd nodig voor hij de ander toespreekt; hij doet het opeens
zonder moeite als hij merkt, niet alleen dat de ander bijna aan zijn dessert is, maar
dat ook hij hem heeft thuisgebracht. Zijn eerste woorden zijn agressief maar gedempt;
hij zegt bijv.: - Mijnheer Heemeringh, het zou jammer zijn geweest als wij elkaar
nooit ontmoet hadden - en naargelang de ander meer of minder verwonderd doet,
laat hij er zijn eigen naam nog op volgen of beschouwt dit als overbodig. Zij spreken
dan over de reis: - Wat doet ù tegenwoordig? - Reist u ook veel? - Deze streek van
Frankrijk is charmant. - Men kan niet helemaal zonder het buitenland. - Ja, ik
misschien nog wel, u waarschijnlijk niet. - Hoe kort het ook duurt, er is in De Beils
woorden een trekken naar het enige waar het op neer moet komen: Heemeringh kan
natuurlijk minder dan hij zonder het buitenland, omdat zijn belangstelling voor
gevarieerde vrouwen op zichzelf al zijn reislust verklaren zou. Het is naïef en juist
tevens, als zovele dingen. Als Heemeringh vraagt waarom, is het onvermijdelijke in
één zin bereikt: - Ofschoon ik er nu misschien méér reden toe heb; ik ben weduwnaar,
zoals u misschien wel weet. - Het zou kwetsend zijn geweest, als Heemeringh hier
had gezegd dat hij het niet wist; hij knikt dus
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taktvol, bijna meevoelend. De drie of vier frasen die nu nog worden gewisseld, zijn
van geen belang; als het verhaal geheel aangekleed wordt, hier de blikken even
kluisteren aan de karaffen, waarin het water schommelt, een vlek op het tafellaken
of iets aanverwants. Op een gegeven moment spreekt De Beil ongeveer zo:
- Zij is voor u van niet zo véél betekenis geweest, is het wel? Zij was voor u
natuurlijk een specimen, een vrouw van het betere soort hier: een verhoogde
gevoeligheid van de zenuwen bijv., en van hoogstens een bepaalde nuance daar: op
het gebied van wat u onder temperament moet verstaan. Als ik aan u dacht heb ik
altijd geprobeerd u als kenner van vrouwen altans de volle maat te geven; u moet
een van die mannen zijn die zich precies weten te herinneren hoe de huid van een
vrouw was, hoe haar loop, de geur van haar haar, de verhouding tussen knie, enkel
en dij, hoe de golving van haar lendenen in bepaalde ogenblikken, hoe haar manier
van reageren op uw eigen prestaties was. Ik wou dat ik zeggen kon dat ik hierin
volkomen uw mindere ben, het zou aansluiten bij onze rollen in dit ene geval, het
zou mij mijn specialiteit geven, zoals ik u de uwe toeken. Maar misschien is het niet
eens geheel waar...... Hoe het zij, ik heb ú als verzamelaar met iedere kwaliteit van
uw vak of uw talent toegerust, van het ogenblik af dat ik aan u begon te denken. Ik
heb niet dadelijk aan u gedacht.
Toen ik haar voor het eerst ontmoette, begreep ik anders wel dat u er moest zijn
geweest. Misschien waren er zelfs nog draden van u in haar ziel achtergebleven,
misschien moest ik een soort ektoplasma uitroeien dat uw magie in haar leven
achtergelaten had. Het gaf mij een pijnlijke positie; wanneer zij, zoals ik dacht en
wilde, een vrouw was die maar ééns denkt lief te hebben, dan was u mij niet alleen
fysiek voor geweest. Maar u, u was toen voor mij vaag de eerste, de onvermijdelijke
eerste; een werkelijke vorm had u niet. Ik wist hoe gemakkelijk ik haar kwetsen kon
met wat zij voor tyrannie, bezitsinstinkt of nieuwsgierigheid kon aanzien en ik durfde
nog niet haar te zeggen dat in een komplete verhouding al deze dingen normaal,
banaal ondergeschikt zijn, in hun soort een onmisbaar voedsel om van te leven. Laat
de liefde sterven, op één dag, en van dit alles is niets over, men zou zich kunnen
martelen zonder er een spoor van terug te vinden bij zichzelf. Wij spraken over u
zoals het toevallig uitkwam: als over ‘de eerste’, of ‘de bankier’. Het heeft misschien
wel een jaar geduurd voor zij mij uw naam zei en voor ik wist dat ik u dus eigenlijk
kende. Ik had u wel eens gezien, ik kon een vorm geven aan mijn nog sluimerende
haat. Ik ben er op uit gegaan om u terug te zien, en een hele
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avond, in een café, heb ik naar u zitten kijken; misschien in de eerste plaats om de
reden te vinden van uw superioriteit. U moèst toen nog superieur zijn, wilde ik het
idee dat ik van haar had intakt houden; u moest als het kon, en hoe afschuwelijk het
voor mij ook zijn zou, liefst meer zijn dan ik. Maar ik heb er niets van kunnen
bemerken. U sprak met een faciel mondain gemak, uw lach was niet bepaald geestig;
ik zag een knappe man, maar met iets onmiskenbaar arms, iets onderkomens; ik
formuleerde voor mijzelf: een teringlijder van het gevoel, hard door zijn armoede.
Heemeringh trachtte de spreker hier doordringend aan te kijken, maar zijn blik
weigerde tegenover de rustige uitdrukking van De Beil. Er was in diens spreken iets
dat zo vanzelfsprekend de toestand beheerste, dat het kinderlik leek hem in verwarring
te willen brengen. Hij maakte dus een elegant gebaar met de linkerhand en zei: - Ik
moet toegeven dat ik die formulie niet slecht vind.1)
- Ik ging rustig weg, vervolgde De Beil, en dat niet alleen, maar die hele avond,
terwijl ik naar u keek, is het mij geen ogenblik gelukt onrustig te worden. U was een
duidelijke vorm, en meteen was u niemand. Ik geloof niet, dat ik erin geslaagd zou
zijn mij toen al te kwellen met de beelden waarmee men zich het beste kwellen kan,
maar het kwam zelfs niet in mij op het te beproeven. Misschien nam ik enkel uw
vorm in mij op, voor... later gebruik. Het klinkt misschien vernederend, vooral voor
mij, maar het geeft u ook niets bepaald heroies.
Maanden later eerst, maar toen onafgebroken en steeds sterker, begon de jaloezie
haar werk. De jaloezie - ik zeg het expres, omdat ik mijzelf langzamerhand heb leren
lachen om het woord. Ik zou in het heden niet jaloers hebben kunnen zijn, omdat
zoiets op vrees zou lijken en omdat het geen plaats vond in mijn opvatting: een
absoluut vertrouwen in de ander was essentieel in de verhouding tussen haar en mij,
en ik vond dit niet alleen met het hoofd, maar met heel mijn gevoel. Deze jaloezie
van het verleden is geen jaloezie, is iets anders: een anachronisme van de jaloezie,
een verkeerde logika, een logika die weigert om zich aan zoiets banaals te houden
als de chronologiese volgorde. Ik was uw rivaal nooit, u nooit de mijne; zelfs niet laat ik uw ijdelheid deze laatste hoop ontnemen - als herinnering. Voor haar was u
dood toen ik kwam, en ik heb zelden iemand gekend voor wie een herinnering zo
dood kon zijn als zij; voor mij alleen was u levend. U werd het langzamerhand, en
zonder dat hierin werkelijk ook maar iets verdienstelijks voor uzelf zat, u werd het
door mijn vervloekte aard, maar ook

1) Naast deze alinea staat in de marge: korter?
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door mijn ‘kunstenaarswil en welbehagen’. U hebt misschien wel eens gelezen, dat
de verhouding tussen drie mensen altijd een verhouding is van tweemaal twee, altijd
tweemaal twee, waar niet eens drie uitkomt, maar het gekke is dat degene waar het
om draait, de middelfiguur, de ‘zij’ in dit geval, niet degene is die tweemaal in het
sommetje voorkomt. Als wij ooit rivalen waren geweest, had het toch zo moeten
zijn; nu bestond één paar uit u en mij, terwijl zij er geen deel meer aan had. Als ik
naar een psycho-analyst was gegaan, had de man mij natuurlijk gezegd dat ik eigenlijk
een ontzettende lust had om met u naar bed te gaan; en ik zou hem de juistheid van
die subtiele bêtise hebben bewezen, als ik u bijvoorbeeld de strot dichtgeknepen had.
Ik had soms een ontzettende verliefdheid voor uw strot, dat moet ik erkennen, en
mijn ergste kwelling was de onmacht waarin ik mij bevond om aan die verliefdheid
toe te geven; het onlogiese van mijn recht dat te doen en het gevaar dat ik liep om
haar en alles te verliezen, wanneer ik aan een zo ruwe behoefte toegaf.
Heemeringh duwde zijn schouders naar achteren en glimlachte, maar zijn glimlach
die ironies moest zijn, voelde hij zelf als schaapachtig.1)
- De jaloezie is een haat, ging De Beil voort, en ik, die in het leven genoeg
tegenstanders heb gekend, heb nooit iemand gehaat dan uw spook, dan uw onbekende
grootheid. Naarmate ik meer aan u dacht, werden mijn waardebepalingen
stoutmoediger; ik heb niet zoovéél tijd nodig gehad om te weten, maar te weten zoals
ik nu maar mijn hand heb uit te strekken om u aan te raken, dat ik hiërarchies
gesproken, een heel stuk meer waard was dan u, qua gevoel, qua intelligentie, qua
eerlijkheid zelfs, qua alles, op een zekere handigheid na van minder allooi. en waarin
ik u ook nog niet voor een Napoleon houd. Hier komt de draai: ik kende haar toen
al goed genoeg of ik had sterk genoeg voor haar ‘gekristalliseerd’, zoals u verkiest,
om zeker van haar te zijn; haar waarde kon toen voor mij niet meer worden aangetast,
zelfs niet door uw onwaarde. Als mijn haat werkelijk sterker werd dan alles, kon ik
mij toen zelfs veroorloven haar te haten, omdat zij, zijnde die zij was, ú trouw kon
zijn, in ú kon geloven. Het was tenslotte een vergissing geweest, en zij wist het, en
ik wist het; maar mijn haat stelde zich met dat woord niet tevreden, ik vond dat het
een hiërarchiese vergissing was, die ik wel voor haar, maar niet meer voor u waar
kon maken. Uit domheid van mijn kant, de domheid van de haat, zou ik ieder kontrast
tussen ons verscherpt hebben: ik

1) Naast deze alinea staat in de marge: beter!
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hield u niet voor een Don Juan, omdat ik meer dan gewone eisen stel voor deze
kwalifikatie, maar voor het gemak zou ik u als zoiets gezien hebben en mijzelf als
de eerzame burger die het onrecht repareert, als het mij maar zuiver en scherp
tegenover u stelde. Het werd een erop-of-eronder, waarin ik mijn troost vond: u of
ik, niet allen tegenover haar, maar in het absolute. U een superieur wezen en ik een
hond of andersom - voor iedere andere opvatting had ik de schouders opgehaald.
- Ik hoop, zei Heemeringh ernstig, dat u op dit extreme inzicht bent teruggekomen.
- Op het ogenblik misschien. Zij is dood en wij zitten hier, en ik praat met u zoals
men nog niet praat tot zijn beste vriend, zoals men alleen tot zijn uiterste vijand praat;
maar het praten overwint alles; alles valt weg, zolang het praten duurt. Ik heb op
deze zelfde manier mijn denken tegenover mijn gevoelens gezet, en mijzelf trachten
te genezen door in gedachten met mijzelf te praten. Ik wilde in de eerste plaats weten
wàt ik tegen u had: niet volgens de nooit missende trouvailles à la Freud, maar voor
mijn eigen begrip. Ik las in die tijd een groteske novelle, van het soort waarin een
man zijn medeminnaar in de val lokt en opruimt, u weet wel, en de auteur had het
fatum van de moordenaar in zijn naam gelegd, hij heette namelijk Lodewijk
Duisterhand. Maar de analyse van de jaloezie bij het groteske personage was goed,
voldeed althans aan mijn behoefte van het ogenblik - op één punt na; deze man zei
voor zichzelf ‘ha!’ toen hij ontdekt had dat hij de ander haatte, omdat hij de eerste
was geweest, en mijn komplexen, zullen we zeggen, zeiden niet veel bij dat idee van
de eerste. Mijn komplexen vertoonden zelfs een soort minachting voor die funktie
van de eerste, ik zei geen ‘ha’! en als ik u had kunnen opruimen, wat ik in bepaalde
ogenblikken met wellust had gedaan, zou het niet zijn als hier om die eerste daad uit
te wissen met de dader mee, gegeven de onmacht om ooit iets ongedaan te maken.
Neen, u hinderde mij, ten eerste hiërarchies, om de ongerijmdheid waarmee iemand
als u haar gedwongen had uw spel te spelen, waarbij de ‘tragiek van het leven’ de
domineestekst leverde en waarbij in werkelijkheid één ding ernstig gespaard werd:
uw eigen persoontje, uw eigen huid. De burgerlijkheid van iedere verleider schuilt
hier, in de onweerstaanbare behoefte die hij heeft om zijn huidje te sparen, in zijn
gierigheid, zodra het op betalen aankomt. En dan nog iets: naarmate ik verder nadacht
over onze verhouding, die van u en mij, onze vijandschap, onze volmaakt onlogiese
rivaliteit, begreep ik wat ik veel meer in u haatte dan het feit dat u zo opgeruimd de
eerste had gespeeld - namelijk dat u mij op dat ogenblik overwonnen
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had, als quantité négligeable had kunnen behandelen, eenvoudigweg omdat ik er niet
was. Het was een nieuwe lafheid, vond ik, die aan uw verleidersrol niets briljants
gaf. Ook dit leek onlogies, en ook dit is toch vervloekt waar.
De Beil zweeg; hij verwachtte op dit ogenblik een antwoord dat naar het heroiese
streven zou, een logenstraffing of eenvoudig een verzet. Maar Heemeringh trok zijn
handen weg van de bordjes die hij op elkaar had gezet en keek het raam uit naar het
verschietende landschap. De Beil wachtte. Eindelijk zei Heemeringh: - Ook als dit
zo was, vergeet u één ding: dat de verleider in zo'n geval niet aan een ander denkt.
- Het is de proef op de som en het bewijs van zijn onwaarde, zei De Beil, binnen
mijn logika althans. Er zijn maar twee soorten vrouwen, vooral bij een eerste keer:
zij die er sinds jaar en dag om schreeuwen, en zij, die er werkelijk voor terughuiveren,
ook als zij het tegendeel beweren, ook als zij voor zichzelf willen denken van niet.
Het gaat nu minder om de operatie natuurlijk, dan om de betekenis ervan. Ik heb de
kans gehad om zo'n fatale eerste te zijn, bij een vrouw die nog maar net tot het goede
soort behoorde, en ik heb het ontweken. Ik dacht wèl aan degeen die mogelijk bleef.
Ik wist op dat moment al, vaag - niet zoals ik het later geweten heb - dat hij betalen
zou voor wat zij en ik zo dapper samen gingen bedrijven, en mijn...... gebrek aan
lafheid, heus, niet alleen mijn kristelijk moraal, weerhield mij om onze dapperheid
op zijn rekening te schrijven. Natuurlijk bedoel ik alleen gevallen waarin een van de
twee niet geheel aanwezig is, waarin de man duidelijk beseffen kan, dat alleen de
vrouw betaalt, waarin de enige uitwisseling die eerlijk heten mag seksueel is, en ook
die uiteraard nog niet eens...... Ik heb mij soms afgevraagd of ik werkelijk zo kristelijk
voelde, dat deze eerste kompliciteit tussen man en vrouw voor mij de betekenis had
van een ‘inwijden in de zonde’.
Het is niet onmogelijk van wel: wij zijn nu eenmaal produkten van de
beschavingsperiode waarin wij leven, ook als wij wat tegendraads zijn aangelegd.
Maar ook dit is toch niet het voornaamste. Neen, eenmaal een kompliciteit toegegeven,
hinderde mij vooral dat het tussen haar en u ging, dat de omstandigheden weer eens
moesten toelaten dat de fijnere, de betere van de twee aan de ander werd opgeofferd,
dat de andere weer die valse schijn van superioriteit moest krijgen waaraan het leven
zo rijk is. En dat ik daar niets meer aan doen kon. U, wanneer u nu aan haar
terugdenkt, ziet haar nauwelijks, denk ik; en dat is dan uw logika. Het is een toeval
voor u, dat ik hier met u praat en niet iemand, even dwaas als ik, in wiens leven een
geheel andere vrouw de hoofdrol zou hebben gespeeld... en een
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andere bijrol, iets meer of minder belangrijk, in het uwe.
Zijn stem was, van vol en denkend, onzeker geworden en toch scherp. Heemeringh
viel hem in de rede:
- U vergist zich hier, zei hij. U moest begrijpen, dat voor sommige mannen de
waarde van een vrouw op zichzelf geen rol speelt. Die waarde is bijkomstig, geeft
een soort haut-goût aan andere dingen, die op hun beurt weer bepaald worden door
andere omstandigheden. Ik bedoel dit: als u geloven kunt dat zij, over wie u spreekt,
voor u logieserwijs de enige werd, ik zou niet durven zeggen, dat de vrouwen die in
mijn herinnering het sterkst leven, inderdaad als vrouw alleen voor mij golden. Ik
zie iedere vrouw terug als een stuk leven, als de begeleiding bijna van dat stuk van
mijn leven. U kunt dit in mij verachten, maar u kunt niet zeggen dat......
Hij aarzelde. De Beil vulde aan: - Dat wij niet anders zijn. Inderdaad, wij zijn
geheel anders. Ik heb het altijd gehoopt, zei ik u al. Ik heb gehoopt dat wij elkaar
gehaat zouden hebben toen wij zes jaar waren; dat wij bestemd blijven om elkaar te
haten nu wij zestig zijn. U begrijpt dit niet? Laat mij voortgaan.
Het ‘eerste’ was voor mij niet ellendig om zichzelf, maar om wat het als atmosfeer
voor haar betekend had, omdat zij die atmosfeer onherroepelijk niet meer door mij
kennen zou. Niet u was mijn vijand hier, maar het leven, alles. Ik zei niet ‘ha’! maar
ik had overal pijn als wanneer men een val heeft gedaan en de dokter nog niet gezegd
heeft ‘hier’ en de éne juiste plek aangeraakt. Ik leed aan mijn verlangen naar het
volstrekte; ik wist dat u niets meer voor haar betekende, als vóór ik kwam, dat zij hoe vreemd ik het ook bleef vinden - volkomen eerlijk was als zij zei dat ik werkelijk
de enige was; maar ik leed eraan, dat een deel van haar leven, door een stomme
chronologiese wet, voorgoed buiten het mijne zou blijven, buiten het onze, buiten
wat ik dit had genoemd. Dit zou nooit kompleet zijn, omdat een deel ervan
onherroepelijk vermorst was; tegen deze logica kon zelfs zij niets aanvoeren. Zo
begint de kwelling, waarbij men telkens een stukje slimmer is dan zichzelf. Ik had
soms zo erg het gevoel dat ook het heden niet goed was, alleen door het ontbreken
van dat stomme stuk verleden, dat ik weggaan als de enige werkelijke oplossing
beschouwde. ‘Ik zal weggaan, dacht ik dan, en haar zodoende laten voelen dat dit
mislukt is, omdat dit toch alleen maar goed is als zij op die struisvogelmanier haar
ogen voor het verleden sluit. Haar logika heeft ongelijk: in werkelijkheid is de vent
wèl in haar leven, zo duidelijk als ik hem voel. Zij voelt hem niet, omdat zij werkelijk
met hem heeft afgedaan, terwijl ik lijden mag aan dit gevoel van alles nog met hem
te moeten afdoen; haar rekening met
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hem is vereffend, de mijne niet. Tant pis als het mijn fatum is om voor haar zijn
verrotte aanwezigheid tastbaar te maken; ik heb dat nog liever dan die laffe logika
van ‘toen was toen’ en ‘nu is nu’. Ik zou, als ik werkelijk helemaal eerlijk durfde
zijn, weg moeten gaan om haar te bewijzen dat dit onherstelbaar verminkt is door
haar domheid van toen; dat zij mij toen op het spel zette, zonder naar mij te talen,
zij ook, welke dan de opvatting en de rol van de vent was...... Maar het komt natuurlijk
zelfs niet tot een begin van uitvoering, omdat de logika, de echte, sterker blijft: omdat
men het onbillijke van de eigen redenering opeens beseft, en het zelfkwellerselement
erin, en de interessantigheid ervan, en vooral omdat men toch boven alles het geluk
van de ander wil. Als zij dacht dat zij met mij gelukkig was, moest het zó duren. Het
geluk is fragiel, maar daarom juist; het is nooit volkomen, maar daarom juist; het is
een echt ‘menselijk’ geluk. En men blijft. Ik probeerde soms mij om zogenaamde
altruïtiese redenen weg te cijferen: u was altijd rijk, ik heb tijden van armoede gekend,
maar dan bedacht ik natuurlijk dat ook dit egoïsme was, dat ik mijzelf niet mocht
wegcijferen, maar desnoods tegen al mijn logika in, mijzelf zien zoals zij mij zag,
zoals haar geluk wilde dat zij mij zag. En dat het maar één stap verder was om haar
struisvogelpolitiek te aanvaarden als de enige menselijke wijsheid, die de
onvermijdelijke kwellingen van dit leven opheft. Alleen mijn zelfkwelling niet, dacht
ik dan weer, maar daarvan was ik de enige schuld. Ik kon werkelijk niemand anders
dáárvoor verantwoordelijk stellen; ik wilde haar geluk, en het mijne ook natuurlijk,
en ik bleef.
Maar afgescheiden van de onmogelijkheid om het verleden te achterhalen, was er
voor iemand van mijn natuur een andere kwelling: het geheim. Ik kon er niet met
haar over praten zoals ik soms zou hebben gewild, om het onder de realiteit van
woorden te vermoorden, hoezeer mij dat zelf ook pijn had gedaan. Masochisme? neen; eerder een streven naar genezing, ondanks mijn werkelijke afkeer van pijn. Ik
heb er trouwens nooit op aangedrongen, deels uit delikaatheid, maar zeker ook uit
eigen vrees. En zo kende ik ook de woede tegen het geheim met de ander; en niet
alleen tegen het onbekende in de graad en de wijze van die andere vervoeringen,
maar om schijnbaar onnozele details: had zij haar beau-jour als de man haar voor
het eerst ontmoette? Hoe was zij gekleed toen zij de eerste keren met hem uitging?
Hoeveel banaliteit, hoeveel komedie was er in het eerste optreden waarmee hij haar
veroverde? Hoe was de kamer, waarin ‘het’ eindelijk gebeurde en de herhalingen,
in welk décor vielen zij voor: een garçonnière, een gewone of
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luxueuse hotelkamer, een sofa in een werk- of woonkamer, omdat er geen bed bij
de hand was? Het doet er niets toe, en voor de beelden waarmee men zich kwellen
wil, betekent het alles. Maar een vrouw die deze details verzwijgt, mag het uit schroom
doen, uit takt is het nutteloos, omdat degeen die zich kwellen wil uit één woord, één
schilfer gegeven, zich andere détails bezorgt, die vals mogen zijn, maar daarom niet
minder bruikbaar... ‘En gedurende dat alles, denkt men dan, en ook dat is natuurlijk
onjuist, was zij ongeveer weerloos, overgeleverd; altans anders dan zij nu zou zijn,
omdat ik er toen niet was.’ U zou zich toch vergissen, besloot hij opeens kortaf, als
u nu denkt dat u mij in de eerste plaats als een zelfkweller beschouwen moet.
- Ik weet nog helemaal niet wat ik van u denken ga, zei Heemeringh; en u zult mij
moeten toegeven dat ik dit ook wel zeggen mag. Ik ken u, alles welbeschouwd,
werkelijk veel minder dan u mij.
- Maar uw reaktie van dit ogenblik?
- Ik ben voornamelijk verwonderd. Een beetje trots misschien ook...... of neen,
niet eens. Ik ben toch iets minder vulgair dan u denkt. Wat u daarnet zei van die
details vind ik een beetje dwaas.
- U kijkt weer het raam uit, zei De Beil, en het bewijst beter dan alles, dat u een
gentleman wenst te zijn en dat niet u mijn ongezonde nieuwsgierigheid zult
bevredigen, al is het wat laat. Het is een goed punt voor u, maar nog geen slecht punt
voor mij. Want àls u nu in vertrouwelijkheden van uw kant zou willen uitbreken, om
te bewijzen dat wij tenslotte toch mannen onder elkaar zijn: twee mannen die spreken
over een dode vrouw, dan.... dan geloof ik niet dat ik u lang aan het woord zou laten.
Heemeringh opende zelfs de mond niet.
- En dit alles heet jaloezie, ging De Beil voort; en ik heb geleerd het rustig zo te
noemen, terwijl ik in het heden nooit jaloers van haar was, terwijl haar te wantrouwen
mij onmogelijk leek. De spoken van de toekomst, en die altijd spoken bleven, waarvan
niet één zich ook maar even gerealiseerd heeft, waren projekties van ùw geschiedenis,
anders niet. Als u dit met trots aanhoort, moet u toch dom genoeg zijn om niet te
begrijpen, dat dit alles uw toevallige vorm verwoed te boven gaat. Nu nog, en op dit
ogenblik vooral, nu ik er met u over spreek, vraag ik mij af of ik wel op ù jaloers
was; ik zie u nu weer zitten zoals die avond op het caféterras en ik voel bijna niets
tegen u. Maar dat ik u al die tijd voor een ploert wilde houden, bewijst toch weer dat
de term niet verkeerd was. Ik haatte uw spook
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en er was reden voor: een deel van haar was mij onbekend, ‘een lichaam dat anders
was, zoveel jaar jonger’, kwelde mij; ‘andere extazes’ - met een woord waaraan ik
niet geloof en waar ik altijd een beetje om lachen moet om de kristelijke bijsmaak
ervan. ‘En dat is weggegeven, en aan wie? Aan die ploert’ - hier was de haat er weer
in volle kracht - ‘terwijl ik toen al bestond’. Ik was er niet, in haar leven; maar ik
bestond toch al, ik was volwassen, ik was al meer dan in staat geweest om haar tegen
u te beschermen, dacht ik, al was ik toen én jonger én armer dan u. Ik sprak er eens
over met een vriend, die zelf de fameuze ‘jalonzie van het verleden’ gekend had en
die al deze haat baseerde op ijdelheid. IJdelheid? Misschien was het waar: want als
wij rivalen waren geweest, dacht ik, toen, en u het gewonnen had, zou het
voornamelijk zijn geweest door hààr jeugd; zij had uw schijn voor ernst kunnen
nemen, daardoor, terwijl ik haar toen misschien niet interessant genoeg geleken had.
En toch, ook toen, dacht ik dan, moet ik in wezen een heel stuk meer waard zijn
geweest dan hij; een oudere vrouw had er niet aan getwijfeld. IJdelheid dus toch en ik trachtte mijzelf schaakmat te zetten: was de man werkelijk zo'n ploert? Ik
trachtte uw spook te zien met andere ogen, net zolang tot ik mijzelf had wijsgemaakt
dat ik u zeker had kunnen verdedigen, als ik maar even uw vriend was geweest. Maar
dat nu juist wilde ik in geen geval zijn, onder geen voorbeding - ‘en bovendien, zei
ik dan tot mijzelf, het gaat niet tussen hem en mij, maar tussen hem en haar, als het
om een waardebepaling gaat, en wat haar waarde is voor mij, heeft hij juist nooit
kunnen zien, de botterik, als het dan geen ploert is’. Maar, dacht ik dan weer, wanneer
het ging om haar versmade waarde, omdat wat voor mij zoveel waard was, door u
versmaad werd, dan bleef de beschuldiging van ijdelheid toch van kracht, dan ging
het in laatste instantie nóg om mij......
Er was maar één manier, leek mij tenslotte, om te beslissen: zij zou ons nog eens
samen moeten zien, u zou in haar leven terug moeten komen om ditmaal door haar
versmaad te worden en als nul behandeld. Het zou u zonder enige twijfel zo zijn
vergaan, het zou geen romantische reprise zijn geworden, met grote verscheurdheden
voor mij; niets dan een zuivere afrekening, een precies herstel van evenwicht. Ik
verlangde het, ik zou het geen ogenblik hebben gevreesd; en toch heette ik jaloers
op u? Ik dacht hierin toch voornamelijk aan haar, aan de kans die zij dan kreeg om
zich eindelijk te verheffen boven u, zoals de eenvoudigste redenering als strikt
rechtvaardig aangaf. ‘En toch is het ijdelheid’, bedacht ik dan weer, want met dit
alles loopt de man nog rond, en heeft even veel van haar gedaan
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gekregen als ik, en weet dat, en anderen weten het. Als hij dood was, zou dan de
kwelling niet verdwijnen? ‘Omdat zijn bewustzijn dan weg is van deze wereld,
waarschijnlijk ja - maar ook omdat er dan van een nu nog altijd mogelijke afrekening
tussen hem en mij geen sprake meer zou zijn, zelfs in mijn dromen niet’. En wat was
dit dan, als het geen ijdelheid was? Sommige mannen schieten de minnaar van hun
vrouw pas dood als iedereen weet dat zij bedrogen zijn. Een zo walgelijk gevoel voor
konsideratie bleef buiten beschouwing: voor hen telt de vrouw zelf soms niet; zij
zijn soms blij dat er een minnaar is, tot de mensen het weten en zij zichzelf als publiek
onteerd gaan zien.
Er bestaat nog een subtieler nuance: zij denken dat zij het goed moeten vinden volgens de wetten van een bepaalde wereld - en slagen daar toch niet in, en grijpen
dan de publieke schande aan als een uitkomst om eindelijk jaloers te mogen zijn.
Mijn geval, als ik ijdel was, was nóg subtieler; met deze beide voorbeelden had ik
werkelijk niets uitstaande. Ik bleef op de loer naar mijn lagere instinkten: als het dan
geen ijdelheid was, was het minstens een bezitsinstinkt, hield ik mij voor. Maar een
‘bezitsinstinkt’ wilde in de liefde niet veel meer zeggen, in geen enkele liefde waarin
twee mensen elkaar definitief gekozen hebben. ‘Ik wijd mij voortaan aan jou alleen:
hoeveel verlies ik daardoor van alle anderen? Maar het is goed, ik vraag je in ruil
alleen helemaal terug: een gelijke afstand van alle anderen’. En deze volledigheid
was er, en hoe meer zij er was, hoe intenser ook, hoe pijnlijker de onmacht tegenover
wat er niet was, wat weggeven bleef aan het verleden. Dat is de onvolkomenheid
van het geluk, want gesteld dat ook het verleden er was, dat men het geluk meteen
en zomaar kreeg, zonder tol aan iets anders, al was het maar om het volop te waarderen
alleen, dan nog zou men zich laten storen, dan keek men de andere kant uit: naar de
dood.
Hij sprak nu als in een droom, voor zich uit, alsof de rechte figuur van Heemeringh
opgehouden had te bestaan.
- Maar...... de dood is tè fataal, lost alles op, ook het paar; men berust daar vanzelf.
Tegenover het verleden, vooral als een deel daarvan buiten ons voortleeft - in de
ex-medeplichtige - is het gevoel van onmacht kwellender.
‘Gesteld, dacht ik dan, dat zij geprobeerd had van iemand anders te houden, van
iemand voor wie zij wèl geweest zou zijn wat zij voor mij geworden is, en dat die
man, met volle recht zijn geluk had gevestigd, daar waar nu het mijne is.’ In mijn
haat tegen uw spook verlangde ik de overwinning van deze man, omdat hij dan in
mijn plaats tegen u gestreden had. Ook dit kon nog worden opgevat als een vorm
van ijdelheid, hoe
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veredeld dan ook. Maar ik voelde meteen dat ik werkelijk van de man zou kunnen
houden, wanneer hij, in tegenstelling met u, van haar hield als ik - en als dit nog
ijdelheid was of bezits-instinkt, dan toch een heel vreemde en gekompliceerde vorm
ervan.
- Was alles dan haat tegen mij? vroeg Heemeringh hier, en de vraag viel zo precies,
dat het de spreker leek of hij niet eens uit de richting werd geduwd, die zijn denken
vanzelf aangenomen had.
- Ja, zei hij, of neen: tegen haar vergissing. Soms bijna tegen haar, omdat zij die
vergissing maken kon. En door haar, omdat zij toch nooit werkelijk kwaad kon doen,
werd alles weer goed, weer logies en zoals het moest zijn. Het leven was nu eenmaal
zo, de lijn liep rustig door...... tot mij. En dan, opeens weer, neen! was het gedaan:
dan verfoeide ik het om in déze omstandigheden dankbaar te zijn, om te erkennen,
dat het zonder dat, voor haar en mij misschien anders was geweest. En ik zei vooral
niet: ‘Het is goed, want het voerde tot mij’ - ik zei: ‘Het is verrot, intens stom, intens
verrot, het had niet mogen zijn, omdat ik toen ook al bestond, het had niet mogen
zijn, evengoed als wanneer ik reeds ter plaatse geweest was.’ Als ik er geweest was?
dus altijd weer ijdelheid? Neen, als ik er geweest was in mijn betekenis van wat ik
voor haar geworden ben, van wat zij dus toen al verlangde, in wezen, en zelfs als
zij het zelf loochende, van uw poverheid. Zij verlangde dit geluk, en u drong haar
uw manier van voelen op, die zij aanvaardde omdat zij onervarener was en waaraan
zij mooie namen gaf: tragiek van het leven, strijd tegen haar eigen bezits-instinkt. Ik
zei ‘ik’, maar ik bedoelde een ik zoals ik voor haar, door haar, geworden was, een
ik-als-symbool.
En daar kwam het op neer, op de betekenis van dit ‘ik’: was ik alleen maar ik, en
hield zij van een ander, die haar beter geven kon wat ik haar gaf, dan was er voor
mij natuurlijk nog smart, verplettering, misschien de dood - alles goed, maar niet
deze machteloze woede tegen een onrechtvaardigheid.
Het verleden hoort niet bij ons, zei zij, maar zij bedroog zichzelf, dit was de laffe
logika van het willen gelukkig zijn in een uur, niet in een geheel, een lijn. Ik weigerde
deze manier van zien, precies zoals ik de logika weigerde, die zei dat alles goed was
wat gebeuren moest, voor wij aan dit toe waren, voor dit ‘rijp’ werd. Arm dit, als het
zulke broedplaatsen nodig had!
Onze liefde was volmaakt, maar onder de voorwaarde altijd, dat dat andere er af
geteld moest worden, genegeerd en laf verzwegen, wilde het niet storen. ‘Wilde het
niet storen’, grifte ik in mij zelf: zo koppig wilde ik dat het zijn kracht behouden

Libertinage. Jaargang 2

53
had, ook voor haar. Ik bleef hopen op een reëel konflikt tussen u en mij, omdat ik
mijzelf voorhield dat ik ook dan niets anders zou zijn dan een deel van dit, het
volstrekte tussen haar en mij, dat toch door u verminkt was. ‘Mijn deel van ons dit,
dacht ik, zou het spel willen spelen tegen hem, om te zien of hij tegen mij winnen
kan zoals hij tegen haar won. Zij zou het ook nog kunnen winnen, nu, als zij wilde;
maar ik ben zeker, dat ik het zoveel beter kan!’ O, u weet niet, hoeveel malen ik u
in gedachten vermoord heb, mishandeld, half gewurgd, over de grond gesleept,
gekastijd. Het was ook de enige manier, leek mij, waarop ik u mijn logika had kunnen
doen verstaan. De stem klonk kalm terwijl hij het zei, en zijn blik, ofschoon onder
oogleden die opeens zwaar schenen te worden, bleef op het gezicht tegenover hem
gevestigd. Heemeringh keek hem even aan, toen, zo onverschillig mogelijk, op zijn
bord. Hij luisterde naar de stem, die nog kalmer werd, een beetje hortend van kalmte,
naar de woorden die wat rond werden uitgesproken, en toch soepel en nooit zwaar.
- Wij zijn nu twee oude mannen, en zij is een herinnering: een nog sterk levende
voor mij, een vage waarschijnlijk voor u. Het zou te dwaas zijn als wij nu nog, op
onze leeftijd, die rekening vereffenden zoals ik het in mijn dromen deed. En toch,
logies zou het voor mij nog altijd zijn, hoe vreemd u ook dàt wel zult vinden. En als
het er toe kwam - ik wil u niet beledigen door u voor laf te houden, ofschoon ik in
mijn dromen uw moed altijd telde voor nul - ik geloof dat, zelfs nu, de kans voor u
om uw huid te sparen...... zo gering zou zijn als in mijn dromen van toen.
Er was even stilte, het suizen van de trein, het trillen van het glaswerk op tafel,
het zachte klapperen van het opgerolde gordijntje boven hun hoofden.
- Gaat u liever voort, zei Heemeringh dan zacht. Ik zal u straks misschien iets
zeggen, als u uitgesproken hebt.
- Maar als ik u vernederd had, zei De Beil, wat dan nog? Ook met u tegenover
mij, viel er voor mij niets terug te winnen, niets ongedaan te maken: omdat u zelf
niet kon! En ik veronderstelde nog alleen maar, dat er straf uitgedeeld moest worden,
dat u rondliep met een gevoel van triomf, een veronderstelling die misschien berustte
op de meest foutieve logika. Aangenomen, dat dit alles waar was, wat dan nog? Ik
zou enige dingen recht zetten door u te vernederen alleen? Neen, ook door iets...
terug te doen. Dat was het nog het meest. Onmachtig iets ongedaan te maken, maar
iets terugdoen. Als ik u vermoordde, u geheel schrappen kon, dan was er opnieuw
iets gebeurd, iets tussen u en mij ditmaal, dat geen enkele andere ongedaan kon
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maken, ook zij niet. Als ik u vernederen kon op een manier die mij geheel bevredigde,
dan was dat eigenlijk nog beter dan u geheel te schrappen, want dan zou u ook verder
bestaan, met deze gebeurtenis die over u was heengegaan, door mij, en die voor u
onuitwisbaar zou zijn. Maar dan: waar wachtte ik op? Waarom zou ik rekening
moeten houden met de wetten van burgerlijke samenleving in een probleem dat zo
ingrijpend was geworden in mijn eigen leven als dit? Wat was het voor en tegen,
precies uitgerekend, volgens mijn wetten en mijn logika?
- U brengt mij werkelijk in spanning, zei Heemeringh hier met een glimlach. Ik
vraag mij nu af, waaraan ik het te danken heb dat ik u vandaag eerst ontmoet.
- Als de liefde tussen haar en mij daardoor bedorven werd? ging De Beil voort,
alsof hij niets gezegd had. Als zij mij ging haten, niet omdat ik die u wat bedorven
had, maar om het schandaal, of omdat ik als een tyran in haar leven had ingegrepen?
‘Onzin, als dit de enige bedreiging was, zou men expres moeten zien.’ Zien of zij
mij werkelijk - om zoiets - haten kon. Dan was het een vervloekte ijdelheid bij hààr.
Het deel van dit dat ik ben, moet voor haar zwaarder wegen dan alles wat hij is en
was, anders is alles verkeerd en is dit niet wat ook zij nu denkt. Als zij tegenover
deze afrekening, deze razende behoefte aan afrekening, haar gekwetste ijdelheid liet
gelden, of zoiets als haar reputatie, of erger, omdat zij vond dat haar verleden mij
niet aanging, als zij dit verleden in welk opzicht dan ook, tegenover mij in
bescherming nam - dan was alleen het bewijs geleverd dat dit iets anders was dan
waar ik het voor hield. En dan, vooruit: dan de logika aanvaarden van een geheel
ander drama.
Maar als dit niet zo was: als zij - bij wijze van spreken - alles goed vond, en er
zelfs toe kwam de verplettering van het spook mee te verlangen, en als het dan
verpletterd was - waar stonden wijzelf dan? Wat als het bleek, dat al mijn haat tegen
het spook een voedsel was geweest voor dit, en dat zij zelf opeens als zonder smaak
zou worden voor mij, door een te verzekerd gevoel dat alles nu volstrekt goed was?
De overweging was subtiel, maar ik besloot dat ik ook zo'n gevolg zonder veel
aarzelen aanvaard had. Als het spook alleen maar onze verhouding kruidde, er toch
zoiets van interessantheid aan gaf, dan deze interessantheid uitroeien als iedere andere,
deze bijsmaak verwerpen voor de echtheid alleen. Als het op deze manier misliep,
zou het enkel een ander bewijs zijn, dat dit niet was waar wij het voor hielden; en
hoe zou ik mijzelf niet moeten verachten als ik dacht het in stand te houden met een
soort mede-
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werking van het spook. Als een verhouding als de onze in laatste instantie niet buiten
‘interessantheden’ kon, dan toch zeker niets aanvaarden dat niet strikt tussen ons
beiden was ontstaan, dat enige medewerking vereiste van derden.
Neen, mijn klemmendste tegenargument was: dat de mogelijkheid bleef bestaan,
dat ik mij in u vergiste. Ik sprak meer en meer met haar over u, en wat zij, uit
loyaalheid tegenover wat zij zelf in haar verleden had willen zien, eerst nog
vergoelijkte, zoniet verdedigde, werd spoedig genoeg weggebrand door de felheid
en koppigheid van mijn argumenten. Ik bestreed uw spook in haar, en daar altans
werd ik het, geloof ik, volkomen baas, daar verjoeg ik het, of liever riep ik het op
om het te onderwerpen op alle manieren, ik geloof dat zij geen enkele illusie meer
over u had toen wij een jaar samen waren, dat ik haar volkomen bewezen had, voor
zover niet alleen welsprekendheid maar de sterkste overtuiging dat kon doen, hoezeer
zij zich in u vergist had, op hoe weinig realiteit zij haar romantiek voor u had
gebaseerd. Alleen in mijzelf werd de strijd tot het uiterste voortgezet - met rustpozen
natuurlijk, maar nooit kon ik zeggen dat ik het spook in mijzelf meester werd. In
mijzelf bleef ik de mogelijkheid overwegen, dat de ploert misschien geen ploert was,
maar inderdaad een ongelukkige, iemand wiens slechte eigenschappen op hun beurt
vergissingen waren, iemand die tenslotte alleen maar armer, of dommer was in het
zoeken van korrektieven tegen het leven, dan ikzelf. Een slachtoffer van zijn armoede
of - zoals iedereen - van zijn persoonlijk temperament. ‘Gesteld, dacht ik, dat hij
zich zelf vernederde, dat hij met grote eerlijkheid en zonder een schijn van vijandig
triomf zijn ongelijk erkende, toegaf, dat ik gelijk had, dat ik het beste deel koos, dat
hij er wat voor geven zou als hij alles over kon doen, om dan te doen als ik - waar
bleef dan mijn rechtvaardigheidsgevoel, mijn instinktieve moraal, het verschil
tegenover haar waarde? Dan was het verleden ook volmaakt het verleden, veroordeeld
ook door hem; dan was hij ook in mijn heden alleen in zijn nieuwe en sympatieke
vorm bestaanbaar, dan kon ik hem onmogelijk verantwoordelijk stellen voor wat
hijzelf maar was.’
- Zo dacht ik, zei De Beil en zijn blik, intens nu, zocht de ogen van Heemeringh.
‘Ook nu nog, zei die blik duidelijk, denk ik aan deze mogelijkheid. Maar ook nu nog
verlang ik eigenlijk dat het veel te mooi is.’
- U moet een uiterst koppig iemand zijn, zei Heemeringh zacht maar duidelijk. Ik
kan mij voorstellen dat u mijn spook, zoals u het noemt, bij haar kompleet hebt
stukgepraat. En als u er werkelijk nog aan twijfelt, wil ik het u nu dan zeggen: u had
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volkomen gelijk. Ik begrijp zelfs niet hoe u daaraan twijfelen kon, en zelfs niet hoe
u denken kon dat ik u géén gelijk zou geven. U schijnt te veronderstellen, zei hij iets
warmer, dat ik óf mijzelf altijd ontzettend heb bewonderd, óf dat ik ontzettend veel
van mijzelf houd.
- Ik houd uw systeem van verdediging voor gevaarlijk, zei De Beil, omdat ik
begrijp, dat u op deze manier ook met haar gesproken moet hebben. En misschien
terecht: dit is uw waarheid. Maar ook als u niet van uzelf hield, kan ik u niet anders
zien dan als grondig laf, als het soort egoïst dat zichzelf honderdmaal zal veroordelen,
mits hij voort kan gaan met de lafheid waarmee hij instinktief als u wilt, in iedere
omstandigheid zijn eigen huid zal sparen. Ik weet niet of u wel eens geleden hebt
om een vrouw, het zou niet onmogelijk zijn. Maar ik ben er dan ook zeker van, dat
uw kleinzerigheid zich toen meteen krachtig heeft geopenbaard, en dat in deze
kleinzerigheid de oorzaak moet worden gezocht van al uw verder ongeloof, uw
zogenaamde berusting in de tragiek van het leven, van uw suksessen, uw gemakkelijke
hardheid, uw goedkope superioriteit.
De laatste woorden klonken dof, maar tegelijk hard, als korte hamerslagen, niet
voor het hoofd bedoeld, maar voor de ziel.
- U ziet mij nog altijd aan voor een ploert, dat is duidelijk, zei Heemeringh. Ik zou
er mijn schouders over kunnen ophalen; maar ik doe het niet. Ik begrijp van mijn
kant dat u mij zo zien moet.
Hij zweeg. Het suizen van de trein, het klapperen van het gordijntje.
Spreek verder over uzelf, zei De Beil. Het klonk als een bevel, maar het was sterker
dan ieder argument dat Heemeringh zichzelf geven kon. Het had iets van die praktiese
zetten, die iedere bespiegeling uiteenscheuren in ogenblikken waarin de handeling
alles wordt.
- Ik ben dus zoals u mij ziet, hervatte Heemeringh aarzelend. Ik geef u nu gelijk
hierin, zoals ik tien jaar geleden ook had gedaan. Wat kan ik u nog meer zeggen?
Nu of tien jaar geleden, geeft het u enige verlichting? Brengt het u één oplossing die
u voor uzelf nog niet vond? U hebt immers geweten en zelfs verlangd, dat ik anders
dan uzelf zou zijn: welnu, ik ben het.
- Ik neem aan, dat u het bent, zei De Beil, maar nu los van ieder vooropgezet idee;
ik neem het aan nù, omdat ik u hoor en tegenover u zit. Maar ons gesprek loopt
werkelijk in gevaarlijke banen. Na al deze woorden, is het natuurlijk alsof ik gesteld
word tegenover een nieuwe horizon, alsof ik nu zoeken
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moet naar een nieuwe uitkomst. U heeft alle middelen waarover een zwak mens van
uw soort beschikt, mijnheer Heemeringh; uw houding is tegenover mij instinktief
deselfde als tegenover een vrouw. Het is wonderlijk, dit soort charme. Ik ben reeds
niet ongeneigd om u tegen te spreken en te zeggen dat wij niet zó verschillend zijn.
Hij keek op zijn beurt het raam uit, maar zijn blik had niets aan intensiteit verloren
toen hij het gezicht van de ander terugvond.
- En daarom juist: neen, zei hij zacht. Daarom juist: nooit. Men heeft met ieder
mens wel iets gemeen; het valt mij niet moeilijk, maar dat heb ik altijd geweten, om
u, wanneer ik met sympathie aan u denken wil, te begrijpen. Maar ik wil niet, of
sterker, ik kan niet. Ik zou het misschien kunnen als ik het zou willen, maar het feit
dat de wil mij hier blijft ontbreken, is de proef op de som, is het bewijs dat ik ook
werkelijk niet kan. Dit is geen dialektiek, helaas, dit is volle ernst, en toch zijn wij
beiden oud; toch zouden wij beiden, meer om de waarden die wij nu bespreken,
moeten geven om...... dit kop koffie hier.
Alsof hij zichzelf had uitgedaagd, nam hij het kop koffie op, dat de kelner een
kwartier geleden voor hem had neergezet, dat bijna koud geworden was, en dronk
het langzaam leeg.
- Maar omdat wij toch twee mannen zijn en voor het minst bedreigd door onze
soortmedeplichtigheid, zei hij, terwijl hij het weer neerzette, wil ik u nog wel meer
zeggen, wil ik u nu wel spreken over de rancune die ik, onder alles natuurlik toch
ook tegen haar heb gehad. De enkele malen dat zij mij tegensprak, al was het uit
naam van de logika alleen, heb ik dit gevoel soms duidelik bij mij waargenomen.
Soms dacht ik dat die rancune ook zou hebben bestaan als uw spook een geheel
andere vorm had aangenomen, als uzelf overleden was bijvoorbeeld, een overleden
echtgenoot, dus met niets van de valse superioriteit van de verleidersrol, een
overledene, die ook niet minder dan ik van haar gehouden had. Mijn kwelling zou
anders geweest zijn, en ik had zo goed als geen argumenten meer tegen haar gehad.
Ik had niet kunnen spreken van die vervloekte verachting voor de vrouw die ons
allen eigen is, en waarvan de vrouwenverering voor vakpsychologen in een
handomdraai de omgekeerde vorm uitmaakt. Die man zou op mijzelf geleken hebben,
en toch zou mijn rancune ergens hebben bestaan; toch zou ik gevonden hebben dat
zij mij, in het absolute, verraden had...... Nu haatte ik soms duidelik haar
vrouwelikheid, die vrouwelike vorm van liefhebben, die nooit logies op waarden let,
die er een eer in stelt te zeggen: ‘Hij is wel zo, maar ik houd nu eenmaal van hem’.
Ik was bereid te twijfelen aan de juist-
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heid van haar gevoel voor mij, wanneer ik bedacht dat zij ook op die manier van mij
zou kunnen houden. Het was geen eerzucht van mij voor mijzelf: ik wilde niet in
haar ogen meer zijn dan iedere andere man, ik wilde de eerste plaats in haar gevoel
alleen verdienen, alleen logies waard zijn, door mijn gevoel voor haar.
- Hoe meer ik mij uw...... gevoel voor haar tracht in te denken, zei Heemeringh,
hoe beter ik u begrijp, en - als u het mij niet kwalik neemt dat ik het nu maar zo bot
zeg - hoe hoger ik u stel. En wat ik van mijzelf denk, weet u nu. Maar ik moet
erkennen dat ik, naar u luisterend, een groot respekt begin te krijgen voor mijn spook,
zoals u zegt. Ik heb nooit gedacht dat mijn vorm alleen een zo verwarrende invloed
kon hebben op het hele wezen van een onbekende.
- Ik wilde dit spook uitbranden in haar, zei De Beil plotseling hees, die vervloekte
vergissing, die keuze van niets. Toen de beelden kwamen en mij bleven kwellen, wat
ik dan ook bij haar bereikte, begreep ik mijn onmacht. Een enkel woord bracht soms
verandering aan in een aantal beelden die ik mij had gevormd; bijvoorbeeld iemand
sprak opeens over u, en ik merkte dan, dat zij u in andere omstandigheden ontmoet
moest hebben dan ik dacht, dat de eerste onherstelbare stommiteit niet hier kon
hebben plaats gehad, maar daar, dat u zelfs bij haar ouders aan huis geweest was, of
iets dergelijks. Opeens stortte alles in; het kostte een etmaal van lijden om de nieuwe
beeldenschikking te aanvaarden. ‘Waarom moest het zó beginnen? dacht ik dan;
waarom ook nog deze medewerking van haar familiekring; waarom die treurige
vrijzinnigheid, vrijlaterij, die ellendige moderne opvoeding, bij deze ouders? Iemand
moest schuld hebben: haar ouders of haar vrouwelijkheid. Eéns kreeg ik een kans
voor opluchting. Zij had een vriendin die een verhouding had met een financier; de
man ging failliet na haar vermogen te hebben verbruikt, en vanzelfsprekend werd ik
gevraagd haar advokaat te zijn in de laatste ellende. Ik heb nooit zo verwoed iemands
belangen behartigd, maar de vrouw zelf was mij een dagelijkse prikkel: zij had er
eerst haar vrouwelikste trots in gesteld om zich te laten uitbuiten en toch steeds meer
liefde, steeds meer vertrouwen te betonen, toch de altijd liefhebbende vrouw te zijn,
tot er werkelik niets meer aan te doen was, omdat voor de mijnheer alles werkelik
op was. Toen kwam de krach: inzinking, veertien dagen koorts, reaktie en een
advokaat. En zij sprak medelijdend over deze vriendin; diezelfde dag heb ik die
vrouw gevraagd of zij dan niet wist dat ièdere financier een schavuit was. Zulke
dingen worden onhebbelik genoemd, een botte lust tot kwetsen, en in werkelikheid
beantwoorden zij alleen aan iets zuivers, aan een innerlike hygiëne,
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aan een zuiverheid van verhouding ook. Ik had het niet kunnen verdragen als die
vrouw gedacht had dat ik haar eigenlik gelijk gaf. Ik spande mij in om haar te wreken,
en ik verheelde haar niet dat ik in de man een fielt, maar in haar een eend zag. En zij
was gekwetst, toen zij op een dag merkte dat ik aan een uitwisseling van konfidenties
geloofde tussen de vriendin en haar: ‘Een uitwisseling van ongelukkige liefdes en
van financiers?’ zei ze spottend. Ik had weer een verkeerd beeld opgenomen in mijn
reeks; met zulke verkeerde voorstellingen, ik zei het u al, voedt men de jaloezie even
goed...... Onmacht, jaren van onmacht tegen beelden! En toch zijn zij zo scherp soms,
dat het echte leven erbij verbleekt; als het leven van de geest altijd zó'n intensiteit
had, dan had het geen onanisties karakter meer, dan wàs het het ware leven, de ware
aktiviteit - geen dromen meer, een hogere realiteit. En fysiek ondertussen had ik dan
het gevoel of een kleine handpomp het bloed in mijn aderen voortjoeg: een opstuwing
in hoofd en borst, het hart bonst, de adem wordt pijnlijk diep soms, gaat hijgend en
fluitend weg. In zó'n ogenblik het spook tegenover je hebben - geen reis moeten
maken, niets, het wondertapijtje - opeens in zijn kamer staan. Dan kan men ook zeker
zijn goed te ‘akteren’, alles af te doen zoals het in de beelden zelf gebeurde, omdat
de overtuiging jezelf dan voortdrijft, omdat je zelf dan niets meer bent dan de marionet
van je ziedende overtuiging.
De volgende dag was ik dan doodmoe en leeg, vond ik mijzelf bedroevend en
onwaardig. Ik had haar geplaagd door mijn slapeloosheid, en ik besprak alles nog
eens met haar, in het volste vertrouwen: ieder detail waarin ik de jaloezie in mijzelf
betrappen kon, ook mijn rancune tegen haar. Ik kon dit gerust doen, want ook deze
rancune was natuurlik tenslotte zonder angel. Ik behield mijn verkeerd idee van haar
kompliciteit met een schim, en ik wist toch meteen dat zij gelijk had als zij zei: ‘Je
lijdt door je eigen dwaasheid, want het is alleen in jou; in werkelikheid is er alleen
maar jij-en-ik; hij is volkomen weg, en ik denk niet alleen niet aan hem, hij denkt
ook niet aan mij.’ Het moest waar zijn, en het mocht niet waar zijn, vond ik, mijn
rancune keerde zich tegen dit afgedaan-hebben van haar. ‘Ja, zei ik, het is voor jou
uit, terwijl het voor mij begint. Het is onbillijk dat jullie voor elkaar dood zijn en
voortgaan in mij te leven!’ En ik zocht naar een soort mystieke oorzaak, naar vreemde
wetten onderin, waardoor mijn rancune nog verder kon gaan dan tegen haar, terwijl
ik dat toch reeds een uiterste vond waartoe de jaloezie mij brengen kon.
- Misschien zou het goed zijn geweest als u mij had opgezocht, zei Heemeringh.
U had mij misschien toch niet ver-
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moord; wij hadden toèn misschien al kunnen praten. Ik begrijp dat u geen vertrouwen
in mij stellen kon, misschien kon u het ook niet doen voor haar, maar ik verzeker u
dat onze ontmoeting geheel tussen ons zou zijn gebleven, als u toch genoeg
vertrouwen in mij gesteld had, of als u naar mij toe was gedreven ook zonder dat.
De Beil hief met een schok het hoofd op; zijn vuist balde zich op de tafel: een
bruine, dooraderde oudeherenhand.
- Ik had niet met u kunnen praten, zei hij stotend. Ik kon toen alleen... mijn
schoenen afvegen aan uw gezicht. U wordt wel erg zeker van uzelf, dunkt mij, door
dit gesprek misschien, of door onze bedaagde leeftijd. Er was van hulp door u geen
sprake.
- Gaat u dan maar verder, zei Heemeringh effen.
- Dat u niet meer aan haar denken zou, zei De Beil, vond ik een nieuw vergrijp.
‘Hij denkt zelfs niet meer aan haar’, zei ik tegen mijzelf, en dan: ‘Hij denkt niet aan
haar, soit; maar àls hij aan haar denkt, omdat zij toevallig in zijn aanwezigheid
genoemd wordt, dan komt zij in hem op binnen een bepaalde sfeer - een van walgelijke
mannelike ijdelheid, van verleiders-zelfbehagen - en daar tegen ben ik al even
machteloos, en dat - of zij het wil of niet - heeft zij mij aangedaan’. Als ik de man
wurgde, overwoog ik, en daarvoor dan zelf weer betalen moest, dan had zij alle tijd
om over alles na te denken, over hem en over mij, en zij zou mij niet eens kunnen
veroordelen, zij zou niet eens meer kunnen zeggen dat ik onze liefde verraden had,
want het zou boven alle woorden zijn. Zij zou het alleen maar afschuwelijk vinden,
en hoe afschuwelijker hoe beter dan maar, dacht ik dan met het wraakgevoel van de
cocu die met een revolver op zak de deur uitgaat: ‘Lijd nu maar gerust om mij, want
ik doe het om jou’. En in het mystieke terugvertaald, kon ik niet beter vinden dan
dit:
‘Tegenover wat je toen verkeerd deed, tegenover je geminachte zelf, je eigen beledigde
waarde, en omdat je, wat je ook bedenken kunt, altijd maar één vrouw blijft, één
waarde vertegenwoordigt, en niet, zoals je zou willen, versneden bent in moten, met
een heden, dat zich verheft boven wat vroeger geweest is, tegenover jezelf van vroeger
moet je nu boete doen, moet je betalen met mij, met het liefste dat je hebt dan, als
het zo is, met je enige vondst moet je nu betalen voor je vergissing van toen, en het
is niet eens onbillijk.’ Toen ik het haar zei, protesteerde zij: het was wreed en onlogies
en ik was de dupe van een kristelik schuldgevoel zonder dat ik het zelf wist. Zij
ontdekte een kristen in mij, en ik lachte er om of wij lach-
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ten samen, maar ik kwam op die opvatting terug als op mijn diepste waarheid.
Dieper zag ik niet. ‘Als ik de vent wurg en hij dus werkelijk tussen ons komt tant pis; en zoek dan een ander, geef het niet op voor je een ander vindt, en profiteer
dan van deze eindelik komplete les. Dan eerst heb je recht van spreken, recht van
uitzoeken, en ik ben er zeker de enige niet; ook als waarde ben ik nog gemakkelik
genoeg te vervangen voor een vrouw als jij.’ Ook in deze overdreven vrouwenverering
zei ze dan, was ik niets dan een kristen; zij wilde niet zó ernstig genomen worden,
of als ik het toch deed, moest ik goed vinden dat zij het mij terug deed, moest ik ook
simpelweg geloven dat ik wel onvervangbaar voor haar was. Maar hier was voor mij
een nieuwe onmogelikheid: ik kon mijzelf niet zo zien; ik kon mijn liefde dageliks
voelen voor haar, maar in de sterkste ogenblikken hoogstens benaderen wat zij in
zich voelen moest voor mij. En mijn haat voor u kwam mij hier te hulp: ‘Zeg niet
dat je van een ander niet houden kan, zei ik, want op dezelfde manier heb je je
vergissingen ook voor het enige aangezien. Als ik daaraan denk, ben ik bijna zeker,
dat ik zelf een nieuwe vergissing voor je moet zijn. Leer houden van niets anders
dan van de waarde waar jouw waarde recht op heeft, neem van mij deze mannenlogika
aan als het enige waar je houvast aan hebt: ik...... voel mij alleen waardig als ik denk
aan de grootheid van mijn gevoel voor jou. Maar hoe dan ook, als je denkt dat ik op
mijzelf een waarde vertegenwoordig, reden te meer om voortaan niet minder te kiezen
dan mij, beloof het.’
Wij hebben geen kinderen gehad; misschien zou ik zelfs een kind als een derde
in onze verhouding gevoeld hebben, ik had het altans niet verdragen als zij mij had
willen wijsmaken, dat er niets af zou gaan van haar gevoel voor mij, ook als zij dol
was geweest op haar kind. ‘Ik wil vooral geen dochter van je hebben, zei ik; omdat
ik in een dochter jouw vergissing zou kunnen beleven wanneer ik zelf oud ben - en
hoe belachelijk zou dat zijn, en als vader! Trouwens, ik zou haar alles vertellen, jou
op die manier verraden desnoods, als je het zo voelt. Ouders zijn er niet om hun
kinderen veel wijze woorden te geven, maar als er dan lessen moeten zijn, dan ook
alleen spreken in de toon van de konfidentie, uit de eigen ondervinding en zoals men
zou spreken tot zijn beste vrienden. Als je er op zou staan dat ik jou niet noemde,
zou ik spreken van “een vrouw die ik heb liefgehad” - als in de romance van oompje
na het bal, zei ik erbij, doelend op een liedje dat zij bijzonder afschuwelijk vond.
Maar ik zou mijn dochter mijn teorie willen inbranden lang voor zij het leven begon:
voor één vergissing -
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als zij maar even tot het goede soort behoort, het soort van “l' amour-passion” en de
“romantiek” - zal zij later terugbetalen in de man die zij gevonden zal hebben, in
zijn leed, in de manier waarop hij, misschien jaren lang, voor haar terugbetaalt.’
Was dit zelfbeklag? Was het niets dan een uitbreiding van die éne rancune? Het
doet er niet toe. Toch was dit alles tegen haar angelloos, omdat het uit liefde
voortkwam. Dat mijn ‘komplexen’ alleen zwollen, naarmate mijn liefde voor haar
zwol, mijnheer Heemeringh, dat was ièts!
Hij kruiste zijn armen voor zich op tafel en merkte dat de kelner ook hun lege
kopjes weggenomen had.
De wagon was bijna leeg; het landschap buiten werd door een ondergaande zon
dieper gekleurd.
- Ik zou u op mijn beurt over haar kunnen spreken, zei Heemeringh peinzend, als
u dat verdragen wilt; er was misschien meer dan u denkt in mijn gevoel voor haar.
Maar het lijkt mij dwaasheid, als ik het vergelijken moet met alles wat u hebt kunnen
zeggen. Ik denk dat ik minder goed spreek dan u, dat om te beginnen, maar ook
verder zou het dwaasheid zijn. Ik kan ook niet aannemen, dat het u werkelik
interesseert. Het was, vergeleken bij u, een banaal geval, daar mag u zeker van zijn,
en het banaalste was misschien ik. Ik zal u iets anders vertellen. Ik heb eens een
verhouding gehad met een oudere vrouw, die charmant was, alleen omdat er niets
meer aan haar te bederven viel. U gelooft natuurlijk niet aan de charme van dit soort
vrouwen; maar deze had in haar leven iets dat u treffen zal. Zij had in haar jeugd van
een man gehouden, die voor haar de eerste was geweest. Hij hield ook van haar, maar
om bepaalde redenen, om wat u de ‘tragiek van het leven’ noemen zou, wilde hij
met haar niet trouwen, en zij begreep dit.
- Zij had ongelijk, onderbrak De Beil. Het praatje over de banaliteit en de banden
van het huwelijk heeft al lang afgedaan. Wie in deze tijden durf betonen wil, wie aan
de banaliteit ontsnappen wil, trouwt; men moet wel erg dom zijn om te geloven dat
het huwelijk als sakrament iets bijeenhouden kan. Een vrouw die vroeger banaal zou
zijn geweest, omdat zij zich niet wilde geven voor zij veilig getrouwd was, zou nu
alleen maar een bewijs geven van karakter. Zij zou honderdmaal gelijk hebben als
zij het de moeite niet vond zich te geven aan een lafaard die zelfs een huwelijk niet
aandurft.
- Laat mij u mijn verhaaltje uitvertellen, hervatte rustig Heemeringh. Zij hielden
van elkaar, zij werden alles voor elkaar, maar besloten niet met elkaar te trouwen.
Op een gegeven moment,
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als om uw teorie gelijk te geven, bleek de vrijheid toch te groot. Zij maakte hem
verwijten en trouwde haastig met een ander, met iemand van mijn soort. De man
was financier en ging met zijn vrouw naar Argentinië; daar bedrogen zij elkaar over
en weer zoveel als het maar uitkwam; tenslotte verveelde haar ook dit en zij keerde
- zij was een Hongaarse - naar Budapest terug. Daar ontmoette zij de andere man
weer, de eerste. Zij merkten dat zij nog van elkaar hielden en zij begonnen de
verhouding opnieuw, en hier, mijnheer De Beil, komt wat u treffen zal en wat ik,
toen zij het mij vertelde, nooit begrijpen kon: die eerste man werd jaloers, als u, van
een spook; hij zag altijd die andere man, die toch na hem gekomen was en voor wie
zij nooit werkelijk had gevoeld, die zij onmiskenbaar genomen had uit dépit juist
over zijn houding, en hij verbrak de verhouding omdat hij dàt spook niet langer
verdragen kon. Hij ging diep rampzalig ergens aan zee om alleen te zijn; hij bezwoer
haar niet meer bij hem te komen, omdat zij hem alleen nog maar kwellen kon. Ik heb
erom gelachen toen zij het mij vertelde, omdat je dat doet in zo'n geval. Maar zij
raakte er geheel haar stuur door kwijt, zij werd dààrdoor de vrouw die ik in haar
gekend heb. Het is dramatieser dan wat u mij vertelde, objektief beschouwd, en ik
vertel het u omdat ik nu eerst - door uw intensiteit - de volle ellende begrepen heb
van de historie.
- U dankt mij dus altijd dat, zei De Beil met een halve glimlach.
- Ik dank u misschien meer dan u denkt. Het verleden dat voor u nog zo vers is,
was voor mij oud. Ik dank u dus voor het minst dat u het ook in mij zo wonderlijk
verwenst heb. U is werkelik een meester van het woord, en woorden kunnen veel,
mijnheer De Beil, meer misschien nog dan u als vakman denkt.
- U heeft zoeven uw ongelijk erkend, zei De Beil dralend, en zoals u zelf zei: het
heeft mij niet verwonderd. Maar het verwondert mij nu... dat wij zo lang met elkaar
hebben gepraat. Woorden kunnen inderdaad veel: zij kunnen gevoelens van jaren
wegpraten, zij kunnen de kleur van een atmosfeer geheel veranderen, zij kunnen in
een uur verraden wat zij zelf twintig jaar lang hebben helpen vormen. Die
mannenmedeplichtigheid tussen u en mij, waar ik altijd voor gevreesd heb, bestaat
op dit ogenblik, zei hij opstaande. Het zijn mijn woorden, inderdaad, waaraan wij
dit te danken hebben.
Heemeringh bleef zitten en stak een hand op.
- Wij zullen weldra naar onze plaatsen in de coupé teruggaan, zei hij, en elkaar
dan waarschijnlik nooit meer zien. U kunt er zeker van zijn, dat al wat u mij gezegd
hebt...... tussen ons beiden zal blijven. (Hij legde iets te veel nadruk op het
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woord ‘ons’). Maar blijft u nu nog even zitten, en laat mij u voor wij scheiden de
likeur mogen aanbieden.
- U hebt mij bijzonder goed begrepen, vervolgde De Beil als in trance, en ik geloof
werkelijk dat ik...... nooit iets anders heb gedaan dan u begrijpen. Waarom zouden
wij elkaar na de likeur verlaten? Als wij geen vijanden meer zijn, zijn wij vrienden
geworden; zelfs onze jaren kunnen daarvoor geen beletsel zijn. U zult, evenals ik,
wel zijn gaan voelen voor de luwten van het leven.
- Ik ben ouder dan u, zei Heemeringh opgewekt, en zijn hand streek over zijn,
witte haar.
- En zij is dood, zei De Beil. Een kompromis tussen ons is nu toch onmogelijk,
juist omdat zij dood is, vindt u niet? Het is toch werkelijk onmogelik om nu nog......
op elkaar te lijken. Alleen een daad rekent af, alleen een gebeurtenis is niet uit te
wissen, zelfs niet door alle woorden...... Ik denk dat ik nu maar wegga, mijnheer
Heemeringh, èn voor haar nagedachtenis èn voor alles wat u zolang voor mij geweest
bent, zou een verandering fnuikend zijn.
Hij deed een stap naar buiten en Heemeringh maakte een beweging om op te staan.
In dezelfde sekonde greep De Beil de halfvolle waterkaraf en sloeg die op het witte
haar aan gruis. Alleen de hals bleef in zijn gebalde hand over.
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A. Roland Holst
Borrelpraat
Toen de zwaar dampende boeren en burgers allang naar huis waren, en ik, alleen
gebleven met den bij zijn tapkast half ingedommelden waard, achter mijn zevende
glas, luisterend naar den stormachtigen avondval, nog trachtte te denken aan de
problemen der (al of niet) moderne kunst, kwam, aan mijn tafeltje in die nogal duistere
dorpskroeg, Godzelf tegenover mij zitten. Tenminste, met een ‘mag Ik even? Ik ben
Godzelf’, had Hij zich voorgesteld toen Hij die stoel nam. Woorden en naam waren
hoorbaar geworden uit een zoowel zacht als machtig gebrom, waarin zij dan weer
teloor gingen; ook hoofd en romp doemden als een machtig gewolkte in de
tabakswalm.
Achteraf verwondert het mij, dat deze ontmoeting mij toen zoo weinig
verwonderde. Was het omdat, in mijn jongensjaren, onze nooitvergeten huisdokter,
een zachtmoedig en ontgoocheld man, dr Godthelp heette? Hem alleen vertrouwde
ik gedachten en vermoedens toe, die mij toen opwonden of verontrustten, en nooit
had hij mij teleurgesteld met de speelsche ernst van zijn bescheid. Zijn stemval
herinner ik mij als zacht en donker. Dat - en wellicht ook die zevende borrel - mag
het dan geweest zijn, waarom ik, toen Godzelf mij daar vroeg, wat mij dwars zat,
zonder een zweem van schroom van leer trok.
Ik zei dan zoo ongeveer, dat ik niet afgedankt wenschte te worden al was ik dan
al 60 (‘het mocht wat!’ bromde Hij), en hoe het er bij mij niet in wou, dat ‘de
voornaamste taak van de kunst de activeering zou zijn van de scheppingsdrang’,
want dat ik de kunst nog altijd zag als een gevolg van die drang; dat ook ik altijd nog
hunkerde naar ‘de primairste bron van het leven’, echter niet om er ‘een nieuwe
vrijheid’ door te krijgen, maar een oeroude gebondenheid; dat ik de vereenzelviging
van vitaliteit en vrijheid nogal mal vond in een tijdperk, waarin nagenoeg alle met
die fameuze vitaliteit behepten het toelegden op de ónvrijheid van hun medemenschen;
dat het mij een raadsel was, waarom de marxistische en zoozeer begrijpelijke veraf-
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schuwers van de bourgeoisie zoo hardnekkig vast bleven houden aan ‘het schilderij’,
dat in het eeuwenlang verloop der beeldende kunst nu juist de meest kenmerkende
(en schoone) bijdrage was geweest dier inderdaad bedenkelijke bourgeoisie; maar
dat het er vooral en bij God (‘kalm aan wat’, bromde Godzelf) bij mij niet in wou of
kon, dat ‘de activiteit van het onderbewustzijn’, waaruit de volkskunst dan zou moeten
ontstaan, bevorderd kon worden door welbewuste ‘discussies, waarin ideeën verder
ontwikkeld worden’, en hoe het mij trof als zonderling, dat, waar zoo menig inboorling
zijn oorspronkelijke waardigheid prompt prijsgeeft voor het bezit van een
grammophoon en een hooge hoed, zoo menig voorlijk kunstenaar er, bewust en wel,
alles (zijn oorspronkelijkheid incluis) op zet om een totembeeld te benaderen (‘dat
vind Ik nu juist zoo aardig’, hoorde ik, verbaasd dat Godzelf zoo goedlachs bleek,
want de kleine kroeg scheen zacht te schudden); hoe - kortom - het on- of
onderbewuste Paradijs der Eerstelingen herwonnen zou kunnen worden door een
manifesteerende actie van welk bewustzijn ook, want dat de omgekeerde wereld mij
nog wel mogelijk en desnoods wenschelijk leek, maar het omgekeerde leven toch
bepaald niet (‘Mij zou dat ook niet lukken.... maar ja?’, zoo gonsde het goedaardig
uit de rookwalm tegenover mij), en hoe het mij bovenal verbaasde, dat dit alles zich
opdrong in een proza, waarin het energisch onpersoonlijke van den Stalinist of den
nationaal-socialist overheerscht met de intonatie, die geen onderscheid meer toelaat
tusschen collectiviteit en gemeenschap.
Ik zweeg, buiten adem, en snakte naar mijn achtste borrel. Maar zeven is nu
eenmaal het heilige getal, en voor ik den waard had kunnen activeeren, begon er,
daar vlak tegenover mij, weer dat machtig en zacht gebrom aan te gaan; ik wachtte,
en waarlijk, er werden woorden verstaanbaar: ‘geloof Mij, Mijn zoon, je bent nog
niet oud genoeg om die jongens te begrijpen. Maar Ik zeg je, het zijn beste en aardige
jongens, en - al hebben ze lak aan jou - Ik mag ze graag, en daar gaat 't dan toch maar
om. Mijn Hemel vinden zij oude onzin, maar dat Paradijs kunnen zij maar niet
vergeten, daarom gooien zij alles overhoop.... waarom ook niet, zoo nu en dan? Ik
weet het niet meer, en voorloopig houd Ik er Mij maar buiten.’
Door het gegons, waarin dit teloorging, moet ik zijn ingedommeld, want toen ik
weer opkeek, zat ik alleen.
Ik wou afrekenen, en vroeg den waard, wie er bij mij had gezeten. Maar hij wist
van niets: ‘Bij u gezeten? maar, meneer, er is niemand meer binnengekomen’ - Ik
betaalde mijn zeven borrels dan maar, en ging naar buiten.
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Het dorp was donker en leeg in den bolderenden wind; alle menschen waren, blijkbaar,
binnenshuis - een goed voorbeeld, dat ik, langzaam, volgde: a sadder and a wiser
man.1)

1) Dit verslag van een mijner (ál te zeldzame) ontmoetingen met Godzelf schreef ik bij wijze
van (een mij gevraagde) reactie op het manifest, dat de jonge ontembare schilder Constant
Nieuwenhuys publiceerde in het eerste nummer van ‘Reflex’, het orgaan van enkele, zich
nog revolutionnair gedragende, jonge kunstenaars en schrijvers. Het moet bepaald erg naar
voor hen zijn, dat de hedendaagsche buorgeois zoo zelden meer epateerbaar blijkt, doch zich
door hun werk òf een diep en dom zwijgen op laat leggen, òf er gezond en onbedaarlijk van
in de lach schiet. Zij verdienen dit niet, maar zij dragen het met een moed, waarvan de
ouderwetsheid welbeschouwd ook aan hun werk niet geheel vreemd is, en zij poneeren zich
- eigenlijk nogal bescheiden - als ‘De Experimenteele Groep’.
Wat ik in dit verslag tussen aanhalingsteekens plaatste, zijn woorden uit dat Manifest.
‘Borrelpraat’ verscheen in het tweede nummer van ‘Reflex’, en ik ben daar trotsch op. Tegelijk
voel ik mij in hun midden toch ook min of meer als een oude geïntimideerde Leeuw in een
Kuil van ziedende Daniëls, en ik ben de redactie van ‘Reflex’ dan ook zeer erkentelijk voor
de toestemming mijn stukje ook onder te brengen in ‘Libertinage’, een ambiance waar ik
mij eigenlijk meer op mijn gemak voel.
Met dat al hoop, ik, dat in de lezers van dit bedaarder tijdschrift daardoor voor de faits et
gestes dier mij oprecht sympathieke Daniëls een belangstelling zal ontwaken, die mijn
bevriende Libertijnen wellicht (dat weet Godzelf alleen) niet ‘sadder’ zal maken, doch op
verkwikkende wijze, mogelijk wat ‘madder’.
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[J. Gans: gedichten]
Terugweg
Zij gaat weer zwijgend naast mij
Haar blos nog vuurrood en warm
Verliefd in den regen op straat
Mijn ik maant: zeg nu iets liefs
En denk vooral niet te veel
Pas op voor de sterfelijkheid
Maar in iedere plas van de straat
Schuilt het gebrek van het hart
Wij kijken toch ergens wel uit
Familie, de wereld, het huis
Dat wat ons langzaam vermoordt
Het ergste van alles: wij zelf
Al zegt zij straks op den hoek
Met haar oogen heel dicht bij mij
Dat zij nooit zoo heeft liefgehad
En al kus ik haar op den mond
Ik weet het helaas te goed
Wat blijft is regen en wind
En het grimmig gelaat van het lot.

Na de storm
In het uur van het gevaar
Doemde zij eensklaps op
Er was geen vijand te zien
De windmolens maakten slagzij
Zij speurde de eeuwige klip
De steen op het eigen hart
Dat harder en harder wordt
Men kan immers zonder zichzelf
Maar nu dit lieflijke mensch
Plotseling naast mij kwam staan
Haar oogen slechts zeiden: ik ben
Waren wij zwijgend vereend
Ik wist alleen nog niet waar
Als de aarde de aarde maar was
En niet dit dwangbuizig domein.
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Langs een vergeten strand
Ruischt in de lente de zee
Ver van 't verplichte lawaai
Zij wachtte zoo stil en wijs
Op de dooi van dit stijve hart
Ontwend aan wat hemels en snel
Met de steenen der aarde speelt
Zonder horizon, zonder land
Toen greep ik ijlings naar wijn
Omdat o zee, lui en licht
Met de liefde de weemoed begon.
J. Gans

M. Vasalis
Knorrige opmerkingen over twee boerenfilms
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Besprekingen
Kroniek van een liefde
Marcel, Jouhandeau, Triptyque Gallimard, Paris 1942.
Bavardage lucide et perspicacité, amertume et précision - zo karakteriseerde Malraux
in zijn uitnemend essay over Laclos de toon van de Franse moralisten. Een
karakteristiek, die doorgaans niet toepasselijk is op de romanschrijver en essayist
Marcel Jouhandeau, door Du Perron eens één van de twee vergeten schrijvers uit de
moderne Franse letteren genoemd. (Valery Larbaud, intussen in Nederland
genoegzaam bekend, hoewel nog steeds onderschat, is de ander.) Niet alleen dat bij
Jouhandeau de bavardage en de amertume nog al eens ten koste van de perspicacité
en de précision gaan, maar zijn stijl onderscheidt zich door nog een andere eigenschap
van die der moralisten: door zijn neiging naar het bizarre. Als het waar is, wat van
hem verteld wordt: dat hij een uiterst eenzaam, enigszins hypochondrisch aangelegd
man is, leraar aan een lyceum, onwankelbaar vrijgezel, één van die Parijzenaars, die
er zich op beriepen nooit hun geliefde stad verlaten te hebben (zijn eerste grote reis
maakte hij in het begin van de oorlog, vrijwillig, naar Berlijn) - dan wordt deze
eigenschap ons duidelijker. De man met esprit of gevoel voor humor, die desondanks
eenzaam blijft, lijkt immers gemakkelijk naar het bizarre door te slaan. De moralisten
daarentegen, waren geen van allen eenzame mensen en zij deelden - met La Bruyère
als uitzondering - de opvattingen van hun milieu's over stijl, opvattingen, die in de
eerste plaats bizarheid uitsloten.
Hoe het zij, het is deze neiging die Jouhandeau's reeds omvangrijk oeuvre zo
ongelijkmatig doet zijn, een ongelijkmatigheid, die zich tot in zijn beste werken
doorzet. Mij is hij het liefst in Véronicaeana, het gaafste en ontroerendste werk dat
ik van hem ken, en waarop Malraux' karakteristiek van de toon der Franse moralisten
zeker wel van toepassing is. Het verscheen voor het eerst in 1928 en werd in 1942
herdrukt, samen met Les Térébinthe en Elise, beide verhalen met voortreffelijke
momenten.
Véronicaeana bestaat uit korte dialogen tussen Véronique en Monsieur Godeau
over hun verhouding, hun amitié zoals zij zeggen, en ook wel uit enkele losstaande
zinnen, meestal door Véronique tegen Godeau gezegd. Ofschoon er wel een ‘lijn’ in
deze brokken dialoog op te merken valt, is er geen verhaal, niettemin overtuigt
Véronique meer dan vele romanheldinnen. Zij bestaat voor ons, hoewel geen physieke
trekken worden aangeduid en een achtergrond ontbreekt - ongeveer op de manier
zoals een vogel van een Chinese schilder niet minder een vogel is omdat hij maar
met een paar allernoodzakelijkste lijnen wordt aangegeven tegen een wit vlak met
hoogstens een paar rietstengels. Dat neutrale vlak is zinvol, want zou zo'n Chinees
beest even karakteristiek zijn tegen een realistische achtergrond? En hetzelfde geldt
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Chinese schilder, en hij kon daarbij evenmin een achtergrond, gebruiken - een verhaal
vol markiezinnen, die om vijf uur de deur uitgaan bijvoorbeeld. opoffert aan de
analyse.
Of, enigszins anders gezegd, Véronicaeana kan beschouwd worden als de uiterste
schakel in een oude Franse traditie: de literatuur die de ‘décorsfeer’
Toch is Jouhandeau's boekje niet sfeerloos: het is zelfs nauwelijks minder poëtisch
dan een verhaal van Larbaud, maar het is Véronique zelf die voor de sfeer zorgt. De
literatuur van de laatste decenniën is niet bijzonder rijk geweest aan opmerkelijke
vrouwen, doch Véronique behoort met Anna uit Wilson's Princess with the Golden
Hàir tot de aardigste die ik ken. Misschien lijkt zij op het eerste gezicht wel erg een
slachtoffer van Monsieur Godeau, wel erg iemand, die bestaat bij de gratie van de
ander. Er is zeker grond voor dit verwijt, maar ten slotte behoort dat tot op zekere
hoogte bij elke werkelijke amitié, en wie zal bepalen tot hoever men daarbij gaan
mag? Een zwak of weerloos schepsel hoeft men daarom nog niet te zijn, en het is
juist deze binding aan Godeau, die haar in hun vriendschap tot de strekste en meest
overtuigde maakt. Un grand sentiment, une grande souffrance peuvent conduire à
la même unité inférieure qu'une philosophie et en tenir la place, zegt zij zelf. Donne's
aanvangsregels van The Broken Heart:
He is starke mad, who ever says
That he hath been in love an houre,

zouden door Godeau onmiddellijk worden beaamd, maar door Véronique worden
afgewezen, zonder dat men haar met recht van pruderie zou kunnen verdenken.
Liefde heeft voor haar niets ongelijkmatigs; is niet afhankelijk van bepaalde prikkels
of verlangens. Liefde is voor haar een gebied van waaruit geen uitstapjes te maken
zijn, want zij denkt aan Godeau naturellement, nécessairement, comme chacun ne
pense qu'à soi. Liefde is ook een kuise zaak - maar bestaat er geraffineerder wellust
dan besloten ligt in deze zin, die Jouhandeau haar in de mond geeft: - Ce ne sont pas
ceux qui ont déshonoré le plaisir qui en éprouvent le plus?
Geluk betekent dit alles echter niet voor haar. Zij heeft het integendeel op haar
volmaakt onlarmoyante manier voortdurend over haar souffrance en beweert dat
Godeau de eigenlijke betekenis van dat woord niet vat. Maar op zijn ironisch
plagerijtje:
- Quelle misère, n'est-ce pas? d'avoir souffert seulement comme je sais! antwoordt
zij slechts ontwijkend, er enigszins onwillig mee te kennen gevend dat er behalve,
en naast die souffrance ten slotte toch nog een geluk bestaat dat Godeau evenmin
kent. Die pijn komt overigens niet voort uit onderworpenheid, maar uit kwetsbaarheid.
In hun verhouding is zij het, die het meest op het spel zet, die de moedigste is. The
essence of being human, zegt George Orwell in een aardige afrekening met de mythe
van de heiligheid*), is...... that one is prepared in the end to be defeated and broken
up by life, which is the inevitable price of fastening one's love upon other human
individuals. Wat men hier ook van denken mag, Véronique zou in ieder geval
onmiddellijk zichzelf herkend hebben in deze uitspraak.
Godeau echter is onmachtig om volkomen in een vriendschap op te gaan. Véronique
suggereert ergens, dat hij hievoor nóg te veel amour-propre heeft, en ofschoon het
mij lijkt, dat hij van die kwaal al heel wat minder last heeft dan normaal is, zal dit,
*) George Orwell, Reflections on Gandhi, Partisan Review, Januari 1949.
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wel de voornaamste oorzaak van die onmacht zijn. Toch blijft ook hij een beminnelijk
mens, die met zijn ironie niet alleen goed maakt wat Véronique aan die eigenschap
lijkt te

Libertinage. Jaargang 2

74
missen, maar die daarmee ook te verstaan geeft, dat hij haar superioriteit in
verschillende zaken erkent. Niettemin is zijn macht over haar groter dan omgekeerd,
waar Véronique met haar gewone luciditeit de volgende verklaring voor vindt: - Vous
conduisez les gens très loin au milieu de vous et puis vous les y abandonnez.
Een enkele maal blijven de gesprekken wel wat al te zeer een woordenspel, wat
bij de opgave die de schrijver zich stelde, nauwelijks kan verbazen, maar toch blijft
Véronicaeana één van die tegenwoordig al te zeldzame geschriften, waarin men nog
de toon kan herkennen van de Franse moralisten, die meest geraffineerde schrijvers,
die de Westeuropese literatuur heeft opgeleverd.
H. VAN GALEN LAST
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F. Sternberg, Hoe houden we de Russen tegen zonder oorlog? Leiden, E.J.
Brill, 1948
Een derde wereldoorlog is slechts denkbaar als het gevolg van een conflict tussen
de twee super-staten, die na het einde van de tweede wereldoorlog zijn overgebleven.
Het gevaar van een botsing tussen Amerika en Rusland ziet de auteur van Der
Imperialismus echter niet in de eerste plaats in het verschil van ideologie en
economisch stelsel, noch in een vacuum dat na het verdwijnen van Duitsland en
Japan en de verzwakking van het Britse empire, in Europa en Azië zou zijn ontstaan,
maar in de situatie waarin zich deze werelddelen met een bevolking van 1500 millioen
mensen bevinden.
De Europese en de Aziatische wereld verkeren in een crisis. Geheel Azië, de helft
van de wereldbevolking, is in beweging. Het is niet alleen een strijd voor politieke
onafhankelijkheid, maar ook een strijd tegen de oude reactionnaire feodale
bevolkingslagen, een strijd voor de verbetering van de levensstandaard, die zonder
industrialisatie niet mogelijk is. De Russen hebben bij de tegenwoordige tendens in
Azië de sterkste troeven in handen; zij hebben zelf geen eigen koloniale gebieden;
waar zij komen, liquideren zij het feodalisme en bevorderen industrialisatie. Het feit,
dat er in Rusland een terroristische dictatuur heerst, is van geen belang voor de
honderden millioenen, die nooit persoonlijke vrijheid of nationale onafhankelijkheid
hebben gekend en hetzelfde argument geldt overigens voor de landbouwlanden in
Oost-Europa, waar de boerenbevolking meer geïnteresseerd is in de grond dan in
parlementaire systemen. De Russische expansie met wapengeweld of door financiële
steun aan reactionnaire regeringen tot stilstand te brengen is onmogelijk. Door het
reactionnaire en corrupte regiem van Tsjang-Kai-Tsjek te steunen, heeft de
Amerikaanse politiek de agrarische hervormingen tegengehouden, die voor China
absoluut noodzakelijk zijn. Maar alle hulpbronnen van de Verenigde Staten, schreef
reeds in de zomer van 1947 de New York Herald Tribune, zouden niet in staat zijn
een regering lang aan de macht te houden, die gehaat wordt door meer dan 450
millioen Chinezen. Om de Russische invloed te keren zouden de Verenigde Staten
progressiever moeten zijn dan de Russen. In China, zoals in geheel Azië, zijn
ingrijpende agrarische hervormingen nodig om een hoger levenspeil mogelijk te
maken. Alleen zulk een politiek, gepaard met gelijktijdige hulp voor de noodzakelijke
industrialisatie, zou kansen bieden, dat op een van de beslissende punten in het
wereldparallelogram de Russische invloed zou kunnen worden gestopt.
Voor Europa geldt hetzelfde: ook hier moet men progressiever zijn dan de Russen.
Het betekent een verenigd en zelfstandig Europa door middel van democratische en
planmatige methoden. De omwentelingen op het gehele eurazische continent zijn zo
groot, dat het onmogelijk is, om terug te keren tot de vroegere verhoudingen.
Europa is verarmd aan kapitaal, het tijdperk van het koloniale imperialisme loopt
ten einde, en daarmede de voorkeursposities die Europa in Azië bezat en terwijl
voeger Europa (de 16 ‘Marshall-landen’) een kwart van zijn gehele import met de
rente van zijn buitenlandse beleggingen betaalde, moet thans de gehele import door
zijn export worden gedekt. Een verenigd Europa zou economisch sterk genoeg zijn
om een zelfstandige politieke macht te vormen tussen de twee wereldmogendheden
en in dat geval zou de verhouding tot Rusland ook uit zuiver economische
gezichtspunten kunnen worden bepaald. De Amerikaanse politiek ten opzichte van
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en tegen de Russische expansie kan men dat met Duitse reactionnairen.
Met dergelijke methoden kan men de expansie van de communisten wel tijdelijk
tegenhouden, maar men schept tevens de voorwaarden die hun à la longue ten goede
zullen komen.
De vraag van oorlog of vrede is voor Sternberg de vraag, door welke politiek de
verdere ontwikkeling zal worden bepaald, de vraag, of de crisis op ‘progressieve
wijze’ kan worden overwonnen. Progressief betekent voor hem: ‘progressiever’ dan
de Russen.
Sternberg zal zeker niet ontkennen, dat binnenlandse tegenstellingen en
burgeroorlogen heden onmiddellijk een internationaal aspect krijgen en ieder
buitenlands conflict zijn weerslag vindt in de binnenlandse politiek. Vijfde cólonnes
beïnvloeden de internationale machtsverhoudingen. Maar de agrarische revolutie
van millioenen Chinese boeren is niet door een Stalinistische vijfde colonne
geënsceneerd; de invloed van de Franse communistische partij is niet het werk van
‘agenten van Moskou’.
Het tegengaan van de communistische invloed en het bewaren van de vrede vragen
volgens Sternberg éénzelfde politiek. ‘De overwinning van de Russen in Europa
betekent oorlog’ schrijft hij terecht en hetzelfde kan men wel van Azië zeggen. In
deze gebieden ligt echter niet alleen de haard van het oorlogsgevaar, maar ook de
hefboom voor de vrede. Want hoe kan de overwinning van de Russen worden
verhinderd? Niet door de versterking van de reactie - zegt de schrijver - want deze
kan slechts de weg voor de communisten vrijmaken. Indien hij zich tegen de
Amerikaanse politiek keert, dan is dat niet, omdat deze een dam opwerpt tegen
Russische agressie, maar voorzover zij dat doet op een wijze, die het tot stand komen
belemmert van een geünificeerd en socialistisch Europa, dat alleen de
millioenenmassa's achter zich kan hebben. Hetzelfde geldt voor Azië. Uit dit alles
blijkt, dat voor de schrijver de bewapening niet primair is; in bepaalde gevallen (bijv.
in China) zelfs volkomen nutteloos.
Dit alles zijn overtuigende argumenten voor wie het, zoals voor de schrijver, de
allesbeheersende vraag is, hoe de verdere expansie van de Russen te verhinderen en
daarbij toch de vrede te bewaren. ‘Het wil mij toeschijnen’, zegt Sternberg, ‘dat zij,
die over oorlog en preventieve oorlog schrijven, altijd slechts zien, wat de gevaren
zijn van een verdere Russische expansie, maar veel te weinig zien, wat tegenwoordig
de gevaren van een oorlog zijn.’ Zijn these is, dat de strijd tegen de Russen alleen
op politiek terrein te winnen is, want een, zelfs succesvolle, oorlog tegen de
Sovjet-Unie is geen uitweg. Men moet er mee rekenen, dat een oorlog van de
Verenigde Staten niet slechts in de Sovjet-Unie, maar bovendien in Europa en Azië
moet worden gewonnen. Sternberg analyseert de militaire machtsverhoudingen en
voert de argumenten aan voor zijn conclusie, dat deze verhoudingen zich ten gunste
van de Sovjet-Unie zullen wijzigen; maar hij zet tevens uiteen, waarom het idee van
een preventieve oorlog tegen Rusland (een Blitzkrieg met het atoomwapen) een
gevaarlijke illusie is. Indien binnen afzienbare tijd een oorlog zou uitbreken, zal er
geen kracht ter wereld zijn, die zal kunnen verhinderen, dat het Russische leger oprukt
naar Calais en grote gebieden van Azië zal bezetten. Aan de andere kant beschikt
Rusland over het enige deugdelijke wapen tegen de atoombom, namelijk de
uitgestrektheid van het land en indien men de atoombom tegen het Rode Leger in
Europa wil gebruiken, moet men niet vergeten, dat ‘Europa een gijzelaar is tegen
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een preventieve oorlog’, zoals Walter Lippmann schreef. Het gevolg van een oorlog
tegen de Sovjet-Unie ter verdediging van de democratie, zo meent de schrijver, zou
ook in Amerika een dictatoriaal bewind ten gevolge hebben. In een wereld van
Heroshima's in Europa en in Azië zou Amerika de wereld-
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heerschappij moeten uitoefenen, maar de Verenigde Staten zouden dan een eiland
zijn in een oceaan van barbarisme en onder zulke voorwaarden zouden ook de
democratische instellingen in de Verenigde Staten niet in stand kunnen worden
gehouden.
Het komt mij voor, dat het niet moeilijk is om aan te tonen, dat de door Sternberg
becritiseerde politiek niet alleen de oorlog onvermijdelijk maakt, maar reeds vóórdien
zal leiden tot ondermijning van de democratie, die (tezamen met zonderlinge
bondgenoten) tegen het gevaar van het totalitarisme moet worden verdedigd. Het
probleem van oorlog en vrede te zien als uitsluitend afhangend van de
Amerikaans-Russische tegenstelling, waarbij Amerika als bolwerk wordt beschouwd
van de vrijheid en Rusland als oorlogszuchtige agressor, is m.i. een even naïeve als
gevaarlijke simplificatie. Ook houdt de op zichzelf juiste mening, die in progressieve
kringen op grond van democratische overwegingen wordt aangehangen, dat een
kapitalistisch Amerika toch te verkiezen is boven een totalitaire politiestaat, voor het
hier behandelde probleem nog geen oplossing is.
Het tempo der huidige wereldgeschiedenis gaat snel. De passages, die Sternberg
wijdt aan de Amerikaanse politiek ten opzichte van China, moeten reeds in de verleden
tijd worden gelezen. Nergens is zo éclatant de kortzichtigheid en het onvermijdelijke
bankroet van de anti-Russische politiek gedemonstreerd als in China: het gaat al niet
meer om Tsjang-Kai-Tsjek, maar om Mao Tse-tung en om de vraag, of Amerika en
het Westen bereid zijn tot een loyale samenwerking met en economische steun aan
dit progressieve ‘communistische’, maar niet stalinistische, China van de ‘nieuwe
democratie’. Het zal uitsluitend van deze politiek en niet meer van Amerikaanse
wapens afhangen, of China met zijn eenvijfde deel van de wereldbevolking op den
duur geheel in de Russische invloedsfeer zal worden betrokken, met alle gevolgen,
die dit voor de verdere ontwikkeling in Azië zal hebben.
Wat de politieke ontwikkeling in West-Europa betreft, moet men m.i. wel tot de
conclusie komen, dat de poging om de Europese crisis op een progressieve wijze te
overwinnen, niet meer aan de orde is. Sternberg legt in zijn geschrift geheel de nadruk
op de noodzakelijkheid van een algehele verandering der Amerikaanse politiek t.o.v.
Europa. Afgezien van gevallen als West-Duitsland, waar oude reactionnaire
bevolkingslagen met Amerikaanse hulp aan de macht worden gebracht, wordt deze
Amerikaanse politiek versterkt door de sinds het einde van de oorlog steeds
toenemende reacties in de Westeuropese landen zèlf. Men is op weg naar een herstel
van een, zij het ook door overheidsmaatregelen en staatskapitalistische enclaves
gebreideld, particulier kapitalisme. De sociale voorwaarden zijn hiervoor echter niet
meer aanwezig en het zal zich derhalve alleen kunnen handhaven onder reactionnaire
of neo-fascistische regimes. Intussen vertrouwt men op de tijd van de opbouw van
een militair apparaat, dat t.z.t. de Russen niet alleen zal moeten tegenhouden, maar
hen ook uit de huidige invloedssfeer zal moeten terugdringen. Alleen als de gebieden
achter het ijzeren gordijn weer safe for democracy zijn gemaakt, zo meent men, is
er een waarborg voor de vrede. Of met de woorden van de steeds strijdvaardige
Churchill: ‘Er zal nimmer een stabiele vrede in Europa zijn zolang heel Centraal- en
Oost-Europa beheerst worden door Aziatisch imperialisme en communistisch geweld.’
Indien Sternbergs analyse juist is, dan is het vooruitzicht somber.
ARTHUR LEHNING
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Marcel Savane, André Malraux, Richard Masse, Parijs 1946.
Gaëtan Picon, André Malraux, Gallimard, Parijs 1945.
Claude Mauriac, Malraux ou le mal du Héros, Grasset Parijs, 1946.
Een bewijs voor de onverflauwde actualiteit van Malraux is het verschijnen van drie
boeken over hem in de laatste jaren. Deze essays, waarin de nadruk valt op wat
Malraux vóór de tweede wereldoorlog schreef, zijn enigszins onbevredigend voor
zover zij over de latere ontwikkeling van Malraux spreken.
Savane zegt bijvoorbeeld, dat het fundamentele drama van Malraux, de menselijke
hartstocht om een bestemming te vervullen, die hem ontsnapt, wèl een revolutionnaire
exaltatie nodig heeft, maar dat dit drama zich binnen een volslagen willekeurig
politiek kader kan afspelen.
Savane wijst ook nog op het spelerselement in Malraux door uitspraken van zijn
helden Garine en Ferral te citeren. Dit alles zou dan een verklaring van Malraux'
politieke overgang overbodig maken. Maar, nog afgezien van mijn mening dat de
hele kwestie dieper ligt, lijkt mij deze theorie wel is waar niet onjuist, maar wel
onvolledig. Malraux koos zijn politieke ideologie om zeer bepaalde redenen: Men
kan zeggen om nu in de trant van de oudere werken te blijven: tegen de marteling,
de vernedering, de ellende die vaak erger dan de dood zijn, omdat zij een verlies van
de menselijke waardigheid veroorzaken. Als men deze ideeën dan al niet ‘links’ zou
mogen noemen (ik zou zeker geneigd zijn dit wèl te doen), zij zijn zeker
anti-fascistisch.
Ik zou overigens Savane onrecht doen door zijn boekje te veroordelen omdat ik
het met bovenstaand punt niet eens ben. Zijn essay is zeker het sympathiekste van
de drie hier besproken werkjes. Hij kondigt trouwens bescheidenlijk zijn boekje aan
als een, ‘samenvatting’ en geen ‘studie’. Men krijgt een intelligent overzicht van
werken en romanfiguren, zodat het geheel aandoet als een soort concordantie op
Malraux. Savane schrijft helder, op zijn eigen manier, toont een volledig begrip en
geen zweem van heldenverering. Aardig zijn opmerkingen zoals die over Le Temps
du Mépris, dat hij vooral om zijn voorbericht en zijn titel van belang vindt. Overigens
is Savane één van Malraux' bewonderaars die Les Noyens de l'Altenburg te
verwaarlozen acht.
Picon voelt Malraux' gedachtenwereld buitengewoon goed aan. Hij geeft dan ook
op een genuanceerde en verantwoorde wijze een overzicht van de essentiële begrippen,
die in de verschillende romans naar voren komen. Een bezwaar is echter dat Picon
zich zó heeft ingeleefd in Malraux' sfeer, op de vlotte wijze en met het gemak van
de ervaren criticus, dat zelfs zijn stijl zich aan die van Malraux adapteert, maar
uiteraard zonder diens kracht en helderheid blijft. Bovendien worden pro en contra
zo subtiel afgewogen, dat men niet meer weet wat Picon nu eigenlijk zelf vindt. Het
woord ‘profond’ komt bepaald te vaak voor. Op het einde van zijn betoog geeft Picon
een meer critische beschouwing van Malraux' werk. Hij merkt daarbij terecht op dat
Malraux' schema's niet alomvattend zijn, maar dat nog rijke gebieden van denken
en handelen daar buiten vallen. Van een wat schoolse beperktheid zijn daarentegen
Picon's criteria omtrent goede stijl en zijn vergelijkingen met allerlei, uitsluitend
Franse, literaire stromingen en figuren.
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Claude Mauriac bekent dat hij lange tijd Malraux' stijl onbevredigend vond omdat
deze niet schrijft zoals hij op school geleerd had dat het hoorde. Het boek wemelt
van de citaten van D.H. en T.E. Lawrence en van Malraux
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zelf. Over Malraux put hij zijn kennis voornamelijk uit de stukken over D.H.
Lawrence, Choderlos de Laclos en Faulkner, die zeker bijzonder belangwekkend
zijn, maar toch minder geschikt om Malraux' characteristica te vinden. Niet onjuist
is de uiteenzetting over het erotisme dat de liefde aan het vervangen is, al komt
enigszins ten onrechte de heer D.H. Lawrence er wel wat te veel bij te pas. Op het
eind van het betoog blijkt plotseling dat Cl. Mauriac het erotisme toch eigenlijk erg
lelijk en abnormaal vindt en dat de Liefde er door verraden wordt. Het tweede deel
gaat over de héros en hierop slaat ongetwijfeld ook het grapje in de titel, waarvan
de humor mij, helaas ontgaan is. Ook Cl. Mauriac heeft een slagwoord: het is ‘notre
auteur’. Over de Psychologie de l'Art heeft hij opvattingen die op zijn minst discutabel
zijn.
Iets wat mij vroeger reeds opviel, en nu weer opnieuw in elk van de drie besproken
boeken, is de geringe waarde die men veelal toekent aan La Voie Royale. Savane
vindt dit een veel minder grote roman dan Les Conquérants, al zijn de personages
levensechter, Picon vermeldt het boek helemaal niet en Cl. Mauriac vindt het slecht.
Toch is naar mijn mening Le Voie Royale zeker niet minder waardevol dan de
andere romans. Het boek is misschien minder algemeen van opzet, maar bepaalde
accenten hebben een intensiteit bereikt, waardoor juist dit boek meer dan de andere
als een voorloper zou kunnen gelden van La Lutte avec l'Ange. Speciaal in het einde
van het boek is dit het geval: één van de beperkingen van de menselijke staat, de
uiteindelijke eenzaamheid, is er in al zijn beklemming in aanwezig, maar ook het
tegenaccent, het tijdelijk overwinnen van het noodlot, hier door de vriendschap, is
daardoor wellicht sterker dan waar ook in Malraux' andere werk.
S.R. DE GROOT

Libertinage. Jaargang 2

80

Curzio Malaparte, Kaputt, Manteau, Brussel 1948
Bonaparte hield er van, zich met generaals en adel te omgeven. Zijn grammatische
tegenpool Malaparte heeft alleen dit met hem gemeen. Malaparte heeft zich blijkbaar
considerabele moeite gegeven zich in de upper-ten van de as te dringen, en bevindt
nu tot zijn voordeel, dat een society- kolom nog altijd aftrek vindt, ook al zijn de
happy few al gedeeltelijk gehangen. Om echter beter te verkopen moest Malaparte
anti-fascist zijn. Het lijkt in de gegeven omstandigheden verdacht veel op de pretentie
van vele Italianen, wegens anti-fascisme in de gevangenis gezeten te hebben als zij
een bekeuring gehad hebben voor zonder licht rijden.
Een waardeloos Frans blad vertelt, dat Palmiro Togliatti beweerd heeft, dat
Malaparte geprobeerd heeft lid van de Italiaanse communistische partij te worden
en dat hij dit nu ontkent. Dat hij redacteur van het communistische blad ‘l'Unità’ is
geweest, schijnt er niet toe te doen.
Malaparte wachtte zich er blijkbaar voor weer het kwade deel te kiezen en er was
natuurlijk ook nog geen communistische upper-ten om inside information over te
geven. Daarom is Malaparte de geschiedenis ingegaan en laat in Parijs een toneelstuk
opvoeren, weer met een Duitse titel, nl. ‘Das Kapital’ en de hoofdpersoon is niemand
minder dan Karl Marx.
Behalve aan zijn speculeren op de nieuwsgierigheid heeft Malaparte zijn succes
te danken aan de warhoofdige, gezochte stijl en de vage gewichtig-doenerij en
voorspiegeling van ‘grote dingen’ te weten, die toch nooit onthuld worden, welke
manieren aan velen het gevoel geven, hoge literatuur te lezen. Het is een beproefd
systeem (zie Axel Münthe). Voegt men er dan nog een passage in over de bevroren
paardenlijken in het Ladogameer, dan bereikt men een tweeledig succes: het grootste
deel der mensheid 1e griezelt aangenaam 2e meent de stem van het wereldgeweten
te horen.
En dat het wereldgeweten blijkbaar graag gediend wordt door louche aanstellers,
wordt weer eens te meer bewezen door de alzijdig waardeloze comedie van het proces
Kravchenko.
L.Th. LEHMANN

Tekeningen en vignetten in dit nummer van W. Huikeshoven, Q. Collard en W.J.
Rozendaal.
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Bij dit nummer
Een van de harde noten, die de mens nog zal moeten kraken, is het probleem van de
verhouding tussen de blanke en gekleurde rassen. De politieke organisatie van onze
wereld lijkt een betrekkelijk eenvoudig en nuchter vraagstuk, vergeleken met het
emotioneel geladen kleuren-probleem. Toch zullen ook de politieke moeilijkheden
slechts kunnen worden opgelost, nadat deze harde noot gekraakt is. Men zal moeten
beginnen met het vraagstuk van de relatie met de gekleurde rassen niet meer als een
menselijk pudendum te beschouwen, waaraan men beter zwijgend kan voorbijgaan,
maar met te erkennen, dat er hier een belangrijk probleem ligt, dat men het best te
lijf kan gaan door het zo goed mogelijk te leren kennen. Voor een wetenschappelijk
onderzoek van de verschillende facetten er van is Libertinage niet de plaats. Wij
verwijzen daarvoor naar reeds bestaande en zich voortdurend uitbreidende literatuur.
In dit nummer namen wij drie bijdragen op, die dit probleem raken. Van E.M. Forster
publiceren wij het beginfragment van een onvoltooide roman, dat typisch Britse
vooroordelen hekelt. De jonge Indonesische auteur Moeljono belicht in zijn sobere
schets een ander aspect van dit in zijn land weer geheel anders liggende probleem.
Literair minder geslaagd, maar waardevol als ‘document humain’ is het
autobiografisch fragment van de Zuidafrikaanse neger Peter Abrahams. Voor hem
en de zijnen is de situatie nijpender en bitterder, onttrokken aan de ‘nuances’ van de
Aziatische ‘kleur-barrière’.
Minder elementair in betekenis en minder ‘met bloed geschreven’ zijn een tweetal
bijdragen over een geheel ander kleuren-probleem, waarmee wij worden
geconfronteerd: het probleem van de schilderkunst. Steeds meer verbreidt zich de
mening, dat deze kunst in een impasse gekomen is. Na het impressionisme bloeide
de z.g. Ecole de Paris, maar de meesters van deze school, Picasso, Braque, Matisse,
zijn grijsaards geworden, terwijl geen opvolgers, geen nieuwe meesters zich schijnen
aan te melden om de ontwikkeling voort te zetten. ‘Is er een toekomst voor de
schilderkunst?’, was de vraag, die wij voorlegden aan de schilder Carel Willink en
aan de schilder-graficus J.W. Rozendaal. Zonder elkaars artikelen te kennen, gaven
zij ons hun antwoorden, die geheel tegengestelde standpunten vertegenwoordigen.
Mochten deze opinies tot een nadere discussie leiden, dan stellen wij ons voor ook
de meningen van anderen te publiceren. Het curieuze verhaal van S. Vestdijk, dat,
als wij ons niet vergissen, ouder is dan enig tot nu toe gepubliceerd werk van zijn
hand, raakt de picturale problemen langs een andere weg.
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E.M. Forster
Begin van een ongeschreven roman
‘Kokosnoot, kom mee soldaatje spelen.’
‘Ik kan nie, ik heb het drruk.’
‘Maar je moet. Lion wil dat je mee doet.’
‘Ja, kom mee man’, zei Lionel, die kwam aanlopen met een paar papieren steken
en een sjerp. Het was lang, lang geleden. De oorlog had zich zelfs nog niet in zijn
koloniale gedaante vertoond, en jongetjes gingen nog stram de dood in, met zoveel
kleren aan als ze vinden konden.
‘Ik kan nie, ik heb het drruk’, herhaalde Kokosnoot.
‘Maar man, waar heb je het zo druk mee?’
‘Ik heb sóó veel dingen te doen, man.’
‘Laat hem maar, dan spelen we met elkaar’, zei Olive. ‘We hebben Joan en Noel
en Broertje en luitenant Bodkin. Wie wil nou Kokosnoot erbij hebben?’
‘Ach hou je mond! Ik wil het. We moeten hem wel erbij hebben. Hij is de enige
die valt als hij doodgemaakt is. Jullie vechten allemaal veel te lang door. Het gevecht
vanmorgen was een complete klucht. Dat zei moeder.’
‘Nou goed, ik zal dood gaan.’
‘Dat zeg je van te voren, maar als het er op aan komt doe je het niet. Noel doet
het niet. Joan doet het niet. Broertje doet niets goed - hij is natuurlijk ook te klein en 't is logisch dat luitenant Bodkin zich niet laat vallen. Kom nou, Kokosnoot!’
‘Ik - wil - nie.’
‘Kokosnoot, Kokosnoot, Kokosnoot, Kokosnoot, Kokosnoot, Kokosnoot’, zei
Broertje.
Het ventje rolde vrolijk gillend over het dek. Hij vond 't prettig dat deze mooie,
aardige kinderen bij hem aandrongen.
‘Ik moet naar de mum, mum, mum gaan kijken’, zei hij.
‘De wat?’
‘De mum mum mum. Ze wonen - o, met een hele troep - in het dunne stuk van
het schip.’
‘In de boeg, bedoelt hij’, zei Olive. ‘Kom toch mee, Lion. Hij is hopeloos.’
‘Wat zijn de mum mum mum?’
‘Mum.’ Hij zwaaide rond met zijn armen en zette een paar krijttekens op de
planken.

Libertinage. Jaargang 2

83
‘Wat zijn dat?’
‘Mum.’
‘Hoe heten ze?’
‘Ze hebben geen naam.’
‘Wat doen ze?’
‘Ze gaan maar zo en o! en zo - eeuwig - altijd -’
‘Vliegende vissen?... Feeën?... Kruisen en nullen?’
‘Ze hebben geen naam.’
‘Moeder!’ zei Olive tegen een dame die met een heer voorbij-wandelde, ‘heeft
niet alles een naam?’
‘Ik denk van wel.’
‘Wie is dat?’ vroeg de begeleider van de dame.
‘Hij loopt aldoor achter mijn kinderen aan. Ik weet het niet.’
‘Lik van de teerkwast, hè?’
‘Ja, maar het hindert niet op een thuisreis. Ik zou het nooit toelaten op weg naar
India.’ Zij gingen verder; Mrs March riep over haar schouder: ‘Je mag zoveel
schreeuwen als je wilt, jongens, maar niet gillen, niet gillen.’
‘Ze moeten een naam hebben’, herinnerde Lionel zich, ‘omdat Adam alle dieren
een naam gaf toen de Bijbel begon.’
‘Ze waren niet in de Bijbel, de mum mum mum; ze waren aldoor daar in het dunne
stuk van het schip en wanneer je weggaat glippen zij naar binnen, dus hoe had Adam
ze een naam kunnen geven?’
‘Nu heeft hij 't weer over de Ark van Noach.’
Broertje zei: Ark van Noach, Ark van Noach, Ark van Noach’, en zij sprongen
allemaal op en neer en brulden. Toen, als bij afspraak, dreven ze van het
promenadedek naar beneden, en van het benedendek de trap af die naar het vooronder
ging, ongeveer zoals kwallen en zeewier ronddreven buiten in de tropische zee. Het
soldaatjespelen was vergeten, hoewel Lionel zei: ‘Laten we onze steken maar
opzetten.’ Zij speelden met een foxterrier, waarvoor een matroos moest zorgen, en
zij vroegen de matroos zelf of een zwervend leven gelukkig was. Toen dreven ze
weer naar voren en klommen in de boeg, waar de mum mum mum moesten zijn.
Hier begon een heerlijk land, verreweg het beste van het schip. Geen van de
kinderen March was daar eerder op onderzoek uitgegaan, maar Kokosnoot, die weinig
huiselijke banden had, kende het goed. Die bel die helemaal in de punt hing - dat
was de scheepsbel en als je die luidde hield het schip stil. In die dikke touwen waren
knopen gelegd - twaalf knopen per uur. Deze verf was nat, maar alleen tot daar. Uit
dat gat kwam een Laskaar. Maar hij zei niets over de mum mum tot je het hem vroeg.
Dan legde hij op onverschillige toon uit dat ze binnen-
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glipten als je wegging, zodat je ze zeker niet te zien zou krijgen.
Wat gemeen! Wat een teleurstelling! Maar de denkwijze van de kinderen was zo
chaotisch dat zij zich niet eens beklaagden. Olive, bij wie al damesinstincten
ontwaakten, had wel een paar welgekozen woorden kunnen zeggen, maar toen zij
haar broers zo zorgeloos zag vergat zij het ook, en zij tilde Broertje op een bolder
omdat hij haar dat vroeg. Ze gilden allemaal. In hun midden verscheen de Laskaar
en legde een mat neer voor zijn middaggebed. Hij bad, alsof hij nog in India was,
zijn gezicht naar het Westen, omdat het hem ontgaan was dat het schip Arabië gerond
had, zodat zijn heilige plaatsen nu achter hem lagen. Zij gingen door met gillen.
Mrs March en haar begeleider bleven op het promenadedek, om het naderen van
Suez gade te slaan. Twee continenten kwamen bij elkaar met schitterend vertoon
van bergen en vlakten. Op het knooppunt zag men de rook en de bomen van de edel
gelegen stad. Naast haar meer persoonlijke problemen was zij zich bezorgd gaan
maken over Pharao. ‘Waar precies is Pharao verdronken?’ vroeg ze Captain
Armstrong. ‘Ik zal het mijn jongens absoluut moeten wijzen.’ Captain Armstrong
wist het niet, maar bood aan, het Mr Hotblack, de Hernhütter zendeling te vragen.
Mr Hotblack wist het - hij wist eigenlijk té veel. Gedurende het eerste deel van de
reis ietwat klein gehouden door het militaire element, veerde hij nu weer op, werd
autoritair en bemoeizuchtig en nam op zich Mrs March' kleintjes te wekken wanneer
zij de juiste plaats passeerden. Hij sprak over de oorsprong van het Christendom op
een manier die haar de ogen deed neerslaan, door te zeggen dat het kanaal één lange
tentoonstelling was van echte bijbelse tafrelen, dat er nog steeds ezeltjes te zien waren
die Heilige Families naar Egypte droegen, en naakte Arabieren die in het water
waadden om te vissen: ‘Petrus en Andreas bij het strand van Galilea, wel, daar heb
je het helemaal.’ Als dochter van een geestelijke en vrouw van een militair, kon ze
niet erkennen dat het Christendom ooit Oosters was geweest. Wat voor goeds kan
er uit de Levant komen, en is het aan te nemen dat de apostelen ooit een lik van de
teerkwast hadden? Toch dankte zij Mr Hotblack (want door een gunst van hem te
vragen had zij een verplichting tegenover hem gekregen), en zij legde zich erbij neer
om hem dagelijks te groeten tot Southampton, waar hun wegen zouden scheiden.
Toen ontwaarde zij, afgetekend tegen het naderende land, haar kinderen die op de
boeg speelden zonder hun helmhoedjes op. De zon was in die dagen een aanzienlijke
macht en vijandig aan het Heersende Ras. Officieren wankelden als ze erdoor
getroffen werden, soldaten zakten in elkaar. Wanneer het regiment
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in tenten zat, droeg men helmen aan de lunch, voor het geval de stralen het linnen
doorboorden.
Zij schreeuwde naar haar bedreigde nageslacht, zij zwaaide met haar armen,
Captain Armstrong en Mr Hotblack schreeuwden, maar de wind blies hun kreten
terug. Hulp afslaand, rende zij alleen naar voren; de kinderen waren veel te
opgewonden en bedekt met verf.
‘Lionel! Olive! Olive! Wat voeren jullie uit?’
‘Mum mum mum, mamma - dat is een nieuw spel.’
‘Ga onmiddellijk terug en speel behoorlijk onder het zonnezeil - het is veel te
warm. Jullie zullen allemaal een zonnesteek krijgen. Kom Broertje.’
‘Mum mum mum’ ‘Moet ik een grote jongen als jij gaan dragen? Dat wil je toch zeker niet?’
Broertje sloeg zijn armen om de bolder heen en barstte in tranen uit.
‘Zo loopt het altijd af’, zei Mrs March terwijl ze hem losmaakte. ‘Jullie gedraagt
je allemaal dom en egoïstisch en dan gaat Broertje huilen. Nee, Olive - niet helpen.
Moeder doet liever alles zelf.’
‘Spijt me’, zei Lionel knorrig. Broertjes gegil drong door merg en been.
Door-en-door stout bleef hij zich vastklampen aan een onzichtbare bolder. Toen ze
hem in een draagbare vorm boog, gebeurde er nog een ongeluk. Een matroos - een
Engelsman - sprong uit het luikgat met een stukje krijt en trok een cirkeltje om de
plaats waar zij stond. Kokosnoot schreeuwde: ‘Hij heeft je gevangen. Hij is er.’
‘U is op gevaarlijk terrein, dame’, zei de matroos respectvol. ‘Mannenkwartier.
Natuurlijk laten wij het aan uw beleefdheid over.’
Vermoeid door de reis en het lawaai van de kinderen, tobbend over wat zij in India
verlaten had en zou vinden in Engeland, viel Mrs March in een soort trance. Zij
staarde versuft naar de cirkel, niet in staat er uit te komen, terwijl Kokosnoot
brabbelend om haar heen danste.
‘Mannenkwartier - een oud gebruik.’
‘Ik begrijp het niet.’
‘Passagiers zijn vaak zo vriendelijk te tracteren als ze hier binnenkomen’, zei hij,
eigenlijk gegeneerd; hoewel hebzuchtig, was hij onafhankelijk. ‘Maar er is natuurlijk
geen verplichting, mevrouw. De heren en dames doen zoals hun belieft.’
‘Ik zal zeker doen wat gebruikelijk is - Broertje, wees toch eindelijk stil.’
‘Dank u, mevrouw. Wij verdelen wat u geeft onder de beman-
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ning. Natuurlijk niet die kerels.’ Hij wees op de Laskaar.
‘Ik zal het geld laten brengen. Ik heb geen beurs bij mij.’
Hij tikte cynisch tegen zijn haarlok. Hij geloofde haar niet. Zij stapte uit de cirkel,
en terwijl ze dat deed sprong Kokosnoot er in en hurkte daar grinnikend.
‘Jij bent een dom jongetje en ik zal me bij de stewardess over je beklagen’, zei ze
ongewoon heftig tegen hem. ‘Je wilt nooit één spel behoorlijk spelen en je hindert
de anderen. Je bent een dom, lui, nutteloos, onmannelijk jongetje.’
(Vert. J.O. Kalff)

J. Moeljono
De krekels
De kapiteinsdochter die met haar lange blote benen kwam aangefietst dwong zichzelf
tot een vrolijk ‘Dag’, toen de jongen op het grasveld groetend het hoofd neeg. Ze
had hem niet herkend eerst, zoals hij naast de andere - zijn katjong? - over het
krekelhol gebogen op het grasveld hurkte. ‘Leuk’, zei ze, ‘zoeken jullie djangkriks.
Heb je je verkleed?’
‘Ja’, wilde hij zeggen; hij zag zichzelf naast het vriendje - een broertje van zijn
moeders vriendin - voor de spiegel staan: blootsvoets, de muts op de over het
voorhoofd gehaalde haren, een gestreept pyamajasje over het verschoten blauwe
broekje. Hij had het grappig gevonden. Het was de verbroedering vóór de expeditie.
‘Neen’, zei hij. Ze knikte, begrijpend. Geruststellend. ‘Rij toch op’, dacht hij
woedend. Ze speelde met haar tenen op de trapper van haar fiets. ‘Hoe doe je het
eigenlijk?’ ‘Wij wippen ze er uit. Het gangetje loopt schuin naar beneden’. Hij wees
met zijn vinger. ‘Hier, voorin zit het beest en dan steken wij vóór hem de bamboe
de grond in. Voilà’. ‘Geestig’, vond ze. ‘Hebben jullie er al veel? Mag ik ze eens
zien?’ ‘Boleh lihat, hè’, herhaalde ze tot de ander, die bereidwillig de doosjes te
voorschijn haalde en een ervan alvast openschoof.
‘Hij verstaat geen Hollands?’ vroeg ze. ‘Neen’. Ze stond belangstellend
voorovergebogen nu, de handen tussen haar knieën. Ze stak wel twee hoofden boven
hen uit.
‘Hij mist een achterpootje. Kassian! Kan hij nu nog sjirpen?’ riep ze.
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‘Ja zeker’, werd hij ijverig. ‘Ze sjirpen immers niet met hun achterpoten, maar door
hun vleugels tegen elkaar te wrijven. Zie je, deze met die gerimpelde vleugeltjes is
een mannetje. Die sjirpen alleen.’ ‘Geestig’.
Ze maakte geen aanstalten weer op te stappen. Hij merkte het onbehagen van zijn
kameraadje en kreeg medelijden. ‘Waarom ging ze ook niet weg?’
‘Joé, laten we verder zoeken.’
‘Mag ik mee?’
Hij kon niet weigeren, maar merkte geërgerd en treurig op hoe hij daarmee
plotseling een afstand had geschapen tussen hem en zijn kameraadje, dat nu zwijgend
achter hen aanliep.
Toen ze echter het meisje aan de rand van het gazon hadden achtergelaten en
samen voorzichtig voorwaarts, op het fijne hoge sjirpen in het bedauwde gras afslopen,
was de band hersteld. Ze vingen er twee, vlak onder een graspolletje verscholen en
niet zoals gewoonlijk in een schuin de grond invoerend gangetje. Een wijfje met een
gele ring om de nek, en een gewoon mannetje. Het wijfje was zeker verdwaald op
dit terrein. De geringde soort vond men niet in stadsparken.
Het meisje bleef met hen meelopen. Behalve hun gemeenschappelijk leven: de
H.B.S., het huiswerk, de leraren, de school-fuifjes, bleek het moeilijk een onderwerp
voor de conversatie te vinden.
Hij vroeg zich af waarom hij het zo warm had, uitweidende over de verschillende
soorten krekels, hun voedsel, de vindplaatsen en de krekelgevechten.
‘Jullie oosterlingen zijn wreed.’
Ze keek daarbij zo wijs en wetend dat hij onmachtig was er op te antwoorden.
‘O dat generaliserend klassificeren van, van... jullie!’
Misschien was hij alleen maar beleefd.
De andere jongen was ondertussen om zich een houding te geven en om wat te
doen te hebben, in zijn eentje aan het graven en vangen geslagen. Uit de verte
kondigde hij met een kreet of uitroep de vangst van bijzondere exemplaren aan.
Ze liepen naast elkander voort. Ieder met zijn eigen gedachten bezig.
Ze had een prachtige gouden huid, waartegen de blonde haartjes op armen en
bovenlip scherp afstaken. Hij bleef er telkens naar kijken.
Ze wiste zich met 'n jongensachtig gebaar het zweet van het voorhoofd. De hitte
die de zon uit de strakblauwe koepel, die als een deksel op de bergkom sloot, uitgoot
over stad en park, werd ondragelijk.
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‘Laten we bij de vijver gaan zitten’, stelde hij voor, ‘onder de bomen’. Het was er
koel, 'n verademing. Het licht op de gazons trilde en stak. ‘Het is hier luisterrijk!’
Gebruik je die woorden ook al, dacht hij licht verbaasd. Er was een zwembadtaal,
waar men de cercle en de adepten van het plaatselijk zwembad, geijkte vrij-plaats,
aan herkende.
‘Lommerrijk!’
‘Wat bedoel je?’
‘Dat het hier onder het lommer der bomen lekker is. Het is een woord dat dichters
gebruiken. Lees je veel gedichten?’
‘Neen, ik vind ze onbegrijpelijk. Zwaar.’
Het was een teleurstelling die hij even verwerken moest.
Hij zocht vergeefs naar een nieuwe aanloop. Het toeval hielp hem een handje.
‘Hoor het Angelus luiden. Het is al 12 uur.’
‘O ja, jij bent Katholiek.’
‘Jij toch ook?’
‘Ja.’ Ze glimlachten vriendschappelijk tegen elkaar. De band des geloofs stelde
haar plotseling in staat te zeggen wat haar al die tijd gehinderd had.
‘Ik vind die muts lelijk! Alle inlanders dragen er een.’
Hij gehoorzaamde, grijnsde en zei: ‘Ik ben er ook een, hoor!’
Ze nam het als een kennisgeving aan, en bleef hem het antwoord schuldig.
Ze had met net gebaar haar rok van achteren opgehaald voor ze op haar broekje
ging zitten, en trok hem nu over de knieën.
Hij keek vaag verlangend weg.
‘Ik heb je wel de mis zien dienen’, zei ze.
‘En ik heb je wel te Communie zien gaan.’
De ijver voor het geloof dreef hem er bijna toe te zeggen, dat hij haar in de kerk
zeer oneerbiedig vond.
Hij werd er onaangenaam aan herinnerd hoe de jongens over haar spraken.
De uitnemendheid van het Katholieke geloof boven de dwaling, en de feitelijke
dwaasheid dier dwaling beaamde ze volkomen. En zover ging alles goed.
Ook St. Franciscus verscheen ten tonele zonder moeilijkheden. Met Augustinus
trad de spanning in, die via Erasmus, Humanisme (onlangs in de Geschiedenisles
behandeld), slavernij en gelijkheid voor God tot een dreigend stilzwijgen voerde,
dat hen beiden benauwde.
Achter hen klonk plotseling luid en driftig sjirpen. De jongen reikte achteruit. Het
hield niet op, zelfs niet toen hij het lucifersdoosje openschoof.
Het grote geringde wijfje was in een hoek gedreven door het tweemaal zo kleine
mannetje.

Libertinage. Jaargang 2

89
‘Wat zou dat voor kleintjes geven’, peinsde hij hardop. ‘Het zou de moeite waard
zijn het te proberen.’
‘Als ze hem neemt’, merkte het meisje op.
‘O, dat doet ze vast. Het is met beesten gemakkelijk genoeg. Thuis heb ik een
aquarium met de gekste kruisingen. Je laat ze eenvoudig niet de keus!’
‘Ja’.
Hij schoof het doosje weer dicht.
‘Ja’.
Om zijn plotselinge verlegenheid te verbergen boog hij zich over het water heen,
een sprietje gras erin werpend en het strak naogend. Vanuit het water keek ze hem
aan met vrolijke ogen. Die Nixe. Blank en bruin. Er moest in zijn moeders boekenkast
een boek staan met die titel: Een schurk van een hindoe en een beeldschone argeloze
blanke Engelse.
Tegelijkertijd hieven ze het hoofd op. En lachten zonder nadere aanleiding in
elkaars gezicht.
‘Zij is aardig’, durfde hij zonder reserve te denken.
‘Mag ik je een zoen geven?’ Het was gezegd voor hij wist waarom. Wilde hij haar
een kans geven zichzelf te bewijzen? Hun blikken ontmoeten elkaar.
De minachting die hij in de hare zag deed hem even automatisch handelen. Het
kameraadje, dat schuw kwam aandrentelen, moest plotseling heel hard lopen om
hem bij te houden. Hoe durfde zijn vriend een blank meisje te slaan.
De tranen vloeiden sneller dan de wind ze droogde.

[M. Vasalis: Zwart paard, gezien in circus Strassburger]
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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A.C. Willink
Cézannes nalatenschap onder benefice van inventaris aanvaard
Het aantal schilders dat zich onder de banieren van Picasso, Matisse, Chagall, Klee
of Kandinsky heeft geschaard - en het zijn meestal niet de stillen en onopgemerkten
in den lande - groeit nog steeds. Verrassend is bovendien, dat zij geen van allen deze
erkende meesters der moderne kunst voorbijstreven; zowel Picasso als Matisse en
Chagall - de anderen zijn reeds dood - gaan, in welhaast bijbelse vaderlijkheid, ver
de volgelingen vooruit. De pogingen van de surrealisten en van de z.g. magische
realisten om deze beweging een halt toe te roepen, vonden een tijdelijke erkenning,
doch worden thans in pers en vakliteratuur steeds meer ‘en bagatelle’ genomen of
als burgerlijk reactionnair gedoodverfd.
Waarom zijn deze laatsten, de schilders ‘van een nieuwe werkelijkheid’, er eigenlijk
toe gekomen, het reeds erkende nieuwe schilderen vaarwel te zeggen? Want typisch
genoeg, zij zijn geen van allen van huis uit academici, maar gestart met abstrakte en
expressionistische schilderijen. Is hier een duidelijk antwoord op te geven? Wanneer
ik mij er toe zet, mijn eigen ‘omgekeerde’ ontwikkeling te beschrijven, dan ligt hierin,
dunkt mij, reeds een, zij het ook zeer subjectief, antwoord besloten.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd nam mijn vader, een niet onverdienstelijk
Zondagschilder, mij mee naar musea en tentoonstellingen. Misschien dat ik op een
of andere wijze zijn enthousiasme voor de Marissen en Mauve deelde, maar zeker
niet zijn voor den dilettant zo specifieke roes, die het hem mogelijk maakte hele
Zondagen aan een landschap te schilderen.
Maar ook mijn beurt kwam. In 1914 bezochten wij de tentoonstelling van de
‘Onafhankelijken’ met inzendingen van Picabia, Chagall, Archipenko. Van Dongen,
Kandinsky, Rivera e.a. De schok, die ik bij de aanblik van deze wonderlijke doeken
kreeg, was beslissend voor mijn verdere leven. Eén doek vooral, dat van Diego Rivera
‘Monsieur Kawashima et Foufushiea’, bleef mij tot op vandaag bij. Twee wonderlijk
uit kubussen opgebouwde figuren staarden elkaar, zo verbeeldde ik mij toen, tot in
de diepste diepte van hun zielen aan. Op dat ogenblik wist ik, dat
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ik een werk zou moeten gaan maken, dat de beschouwer een soortgelijke schok moest
geven als ik toen ontving.
Met steeds groter tegenzin vergezelde ik mijn vader op latere bezoeken aan het
Rijksmuseum, zijn bewondering voor Rembrandt en Hals liet mij steeds
onverschilliger; steeds doffer, kleurlozer en saaier werden deze in onmogelijke kragen
gedoken heren- en damesconterfeitsels in mijn door de kubisten verleide ogen.
Tot een echt twistgesprek kwam het pas een paar jaar later. In de Drucker-uitbouw
van het Rijksmuseum, waar ik met iets meer belangstelling naar de door mijn vader
hoogvereerde Marissen, Mauve en Israëlsen keek, was in de benedenzalen plaats
ingeruimd voor een tentoonstelling van een vijftigtal Cézanne's. Mijn vader wilde
bij het binnentreden dadelijk rechtsomkeert maken, maar gebiologeerd door deze
mij toen totaal onbekende meester, liep ik verder en bleef ondanks zijn protest de
verzameling bekijken.
In mijn vrije tijd maakte ik nu ook schilderijen, maar in kakelbonte kleuren die
alleen mij schenen te bevallen, en pas in 1920, na een paar mislukte jaren in Delft,
kreeg ik eindelijk de toestemming om schilder te worden. Als overtuigd modernist
weigerde ik naar de Amsterdamse Academie te gaan en ik vertrok naar Berlijn. Maar
mijn verblijf aan de ‘Staatliche Hochschule’, die de naam had modern georiënteerd
te zijn, maar in werkelijkheid reactionnair was tot in de hoogste dakpannen, duurde
slechts kort. Na vier weken tussen een vijandig zwijgende schaar jonge mannen
gestaan te hebben, die, merendeels nog in de oude legeruniformen gekleed, met een
voor mij angstige exactheid het naakt copiëerden, en in de pauzes Homerus lazen,
vluchtte ik naar de internationale schilderschool van Hans Balutchek. De enige
jongeman die zich op de Staatsacademie mijn alleenzijn had aangetrokken, was een
arme volksjongen geweest, die 's nachts ‘croûtes’ schilderde om het geld voor zijn
academische studie te verdienen en mij meenam naar de arbeiderskroegen in
Neu-Köln, waar we goedkope ‘Weinbrandt Verschnitt’ dronken. Pas later heb ik
begrepen, dat hij op een geheel andere wijze dan ik, uitgestoten bleef uit deze groep
van aanstaande grootheden van Hitler's Derde Rijk.
Maar op de schilderschool van Balutchek heerste democratische verdraagzaamheid.
De meester zelf, bekend socialist, maakte doeken met stationsemplacementen, met
scènes uit de stadsperipherie en van dagjesmensen op de heuvels van het Grünewald.
Men liet mij met rust. En wanneer ik zo, tussen Polen, Joegoslaven en Tsjechen, een
wonderlijk bouwsel van kubussen en bollen had gemaakt naar een vrouwelijk model,
dan legde Balutchek goedmoedig zijn zware hand op mijn wankele schouder en riep
uit: ‘Na, was macht Holland denn heut?’

Libertinage. Jaargang 2

93
Intussen verwierf ik het lidmaatschap van de ‘November-gruppe’ en exposeerde in
1922 en 1923 mee in het ‘Glaspalast’ in Moabit. Ik hing er enorme abstrakte
schilderijen op, met vaak wonderlijke titels, zoals bijvoorbeeld: ‘Ludmilla's zieltje’.
Ik herinner mij een doek van 2 bij 3 meter, dat nogal de aandacht trok - bij zulke
afmetingen, hoe kan het ook anders, zult ge zeggen - en de pers schreef er ook nog
over: ‘Van de ditmaal deelnemende Hollanders is Van Doesburg konstruktief, maar
hij wordt door zijn landgenoot Willink ver overtroffen. In de schilderijen van deze
schilder treft ons een eigenaardige filosofische beweging, die zijn vormgeving
kompositioneel bindt.’
Ik droomde in die dagen, dat het leven te kort zou zijn om al de komposities die
mij voor de geest zweefden, te kunnen vastleggen. Het idee, dat ik bewust afstand
had gedaan van alle traditionele middelen, deze askese in het schilderen, bedwelmde
mij. En wat er nog als heimelijk offeren aan de vertoornde muze, die met zo weinig
afgescheept werd, in de vorm van akademisch getekende naaktstudies, overbleef,
werd diep onder in mijn portefeuilles weggestopt.
Het was pas later in Antwerpen, waar ik bij den konstruktivist Josef Peeters, Eddy
du Perron ontmoette, dat mijn overtuiging langzaam maar zeker ondermijnd werd.
Ook Du Perron, pas terug uit Indië, was van het nieuwe vervuld. Hij zond mij zijn
verzameling futuristische manifesten. (‘Een gang naar het Museum’, roept Marinetti
daarin o.a. uit, ‘maar dan alleen op Allerzielen, om een krans te leggen aan de voeten
van La Joconde’). Du Perron en ik lazen het ‘Manifeste du Surréalisme’ en ‘Le
Poisson solluble’ van André Breton, ‘Les Aventures de Télémaque’ van Louis Aragon
en de ‘Poèmes’ van Tristan Tzara. Men vroeg elkaar niet: Hoe schrijft of schildert
die schrijver of schilder? Men vroeg elkaar: Hoe ver is die schrijver en hoe vèr is die
schilder? en dat ‘vèr’ betekende dan: hoe abstrakt is hij reeds.
Maar het was ook in die dagen, dat Du Perron mij, met een te verdacht welbehagen,
enige gedichten van A. Roland Holst voorlas. Ik verwierp hun klassieke versbouw
en romantische inhoud als overwonnen standpunt, maar Du Perron vond ze toch niet
te versmaden. Van dat ogenblik af begon de visuele wereld weer vat op mij te krijgen
en ik bracht realistische elementen in mijn komposities. Josef Peeters vertelde toen
ieder die het weten wilde, dat Willink de zaak van het konstruktivisme verraden had.
In die dagen had Picasso juist een draai naar het klassisisme van Ingres genomen
en hiervan onder de indruk tekende ik in de winter van 1926 op het atelier van Le
Fauconnier in Parijs een serie naaktstudies in enkel contouren. Het zou echter te ver
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voeren elke fase van mijn ontwikkeling te bespreken. Chirico had reeds in Berlijn
een grote invloed op mij gehad. Stap voor stap annexeerde ik de elementen die ik
vier jaar daarvoor gemeend had nooit te zullen gebruiken. De weg was moeizaam,
een academische voorbereiding had ik niet gewild, en bovendien, het onderwijs in
de niet-impressionistische technieken was er in onbruik geraakt. Ik verliet steeds
meer het spekulatieve en onkontroleerbare gebied van abstrakties en expressionisme.
Ik keerde de draadplastieken en tenslotte ook de bewonderde Archipenko de rug toe.
(Ik was zeer verbaasd één dezer dagen in het Stedelijk Museum van den beeldhouwer
Zadkine te zien hoe deze na veertig jaar Archipenko's holle armen, benen en gezichten
als nieuwste snufje bij ons opdient.) Ik verliet ook Mondriaan, Moholy-Nagy, Van
der Leck, deze eeuwige studenten van de aloude kompositieleer der
Renaissance-schilders, en behield voorlopig nog een zwak voor die modernen die
het visioen der werkelijkheid niet zonder meer op stal hadden gezet. Dit betekende,
dat ik ook niet zonder meer in het reine was met de drie geestelijke vaders der 20ste
eeuwse schilderkunst: Cézanne, Van Gogh en Rousseau. Het zag er twintig jaar
geleden voor mij naar uit dat zij de drie hoekstenen zouden vormen voor de nieuwe
schilderkunst. En inderdaad, de gehele École de Paris baseerde zich op Cézanne
reeds alleen. En wat we als andere modernen kennen: Munch, Ensor en Permeke,
om enkelen te noemen: zonder dat de drie eerstgenoemden de weg vrijgemaakt
hadden, waren zij niet tot bloei gekomen.
Zowel Cézanne als Van Gogh zetten hun ezel buiten in het landschap. Zij vochten
met het visuele natuurbeeld op leven en dood. Want zij schilderden uiteindelijk niet
de natuur, maar wat zij daarvoor in de plaats dachten. Rousseau verlaat zijn atelier
daarentegen niet, ontgaat de konfrontatie met het landschap, maar zijn
‘oerwoud’-landschappen die ons zo diep treffen zijn even onbestaanbaar als de blauwe
lijnen van Cézanne en de draaiende zonnen van Van Gogh. Hun kunst is uitermate
eklektisch.
Tot en met Delacroix en Ingres zou men van een universele schilderkunst kunnen
spreken. Met Cézanne, Van Gogh en Rousseau zijn we onherroepelijk bij het
specialisme aangeland. Cézanne en Van Gogh vochten op leven en dood en vanuit
hun werk leiden ook maar twee wegen. De weg naar het leven is het gigantisch pogen
van Cézanne, een schilderij even volkomen te maken als dat van zijn vereerde meester
Nicolas Poussin. Maar steeds schoven zich de blauwe contouren en de kleurvlekken,
hoe schoon ook, tussen hem en zijn vizioen, als het zwaard van de engel tussen de
verdrevenen en het paradijs. Van Gogh eindigt dezelfde strijd in waanzin en dood;
een stille waanzin
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was het die Rousseau er juist voor behoedde aan het conflict tussen zijn vizioen en
de realiteit ten onder te gaan. Cézanne en Van Gogh leden aan een ondragelijke
traditie, Rousseau schilderde in zijn Zondagstechniek met de zaligheid van de
geestelijk armen.
De weg naar de dood is de weg van de natuur af, naar de expressie, de abstraktie,
naar het mantische, het gezocht ‘archaïsche’. Het werd mij steeds duidelijker dat ik
bovengenoemd drietal mocht bewonderen maar als fundament niet mocht gebruiken.
Er stond nu nog één obstakel in mijn weg, de vruchtbaarste en roemruchtigste
schilderspotentie van deze eeuw: Pablo Picasso. Men zou van hem, die van de beginne
af omstuwd werd door bewonderaars, kunnen zeggen wat Delacroix over autoriteiten
schreef, daarbij met grote waarschijnlijkheid aan Ingres denkende: La peste pour les
grands talents et la presque totalité du talent pour les médiocres. Elk van zijn talrijke
perioden appelleert aan een tijdperk uit de kunstgeschiedenis. Bij zijn zoeken naar
vorm, want kleur kreeg hij als geschenk van Velasquez en Goya mede, zocht hij baat
bij de Grieken, in Pompeï, bij Negers en Indianen, bij Ingres, bij de kalligrafen der
Romantiek, ja bij de voorhistorische grottenmens. Hij die als revolutionnair begon,
eindigde als lieveling van de grote kapitalisten der Nieuwe Wereld en onderwees
ons bij zijn zoeken naar universaliteit op speelse wijze de kunstgeschiedenis van
dertig eeuwen. Dit spel behaagde ook de ontwikkelde rijken en de arme intellectuelen,
die zich vaak echter met de ontelbare biografieën en plaatwerken over hem tevreden
moesten stellen (wat ook tot minder verplicht).
Zowel Picasso als zijn Parijse school hebben de erfenis van het driemanschap
volkomen opgeteerd en deze erfenis werd door de surrealisten dan ook onder benefice
van inventaris aanvaard. Maar ook de magische realisten zagen zich gedwongen een
aansluiting met de Renaissance en de Barok te zoeken. Dat deze stap terug een
gevaarlijke stap is, ontkennen zij geenszins. Na Ingres opnieuw de natuurillusie, het
trompe l'oeil te willen doen herleven, getuigt echter van een onwankelbaar vertrouwen
in hun opgave. Dat zij zich het daarbij moeilijk maken en zich aan vergelijkingen
met de klassieken blootstellen, valt niet te ontkennen. Slechte voorbeelden zijn er te
over. Generaties van inzenders aan de Parijse salon met Bouquereau aan het hoofd,
naast een Alma Tadema en een Eerelman hier te lande, teveel om op te noemen.
Maar hun oog van twintigste eeuwer tast de werkelijkheid toch anders af dan dat van
de negentiende en zeventiende eeuwer. Hun rationalistisch wereldbeeld zou
consequent met een stijl à l'Ecole de Paris moeten eindigen, ware het niet dat hun
oog, argwanender nog, toch nog was blijven stuiten
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op de onontkoombare en sfinxachtige buitenkant der objecten. Zoals een
mensenkenner de ziel aan de buitenkant, aan de huid, de handvorm, de kleur, de
lichaamsstand, de oogopslag, herkent, zo is hun de buitenkant voldoende.
Dit nieuwe ‘zien’ is niet meer de negentiende-eeuwse ‘copieerlust van de dingen
van het dagelijkse leven’ zoals ons reeds Chardin in de achttiende eeuw al zo
onovertrefbaar toonde. Het is de confrontatie met de nooit geruststellende, nooit
geheel kenbare verschijningswereld, waarin het kleinste en meest vertrouwde
voorwerp plotseling een vreesaanjagend, onbegrijpbaar ‘ding’ kan worden, een
wereld, vreemd en afschuwelijker in zijn hooghartige geslotenheid dan de benauwdste
angstdroom. Een zonnig landschap, eertijds symbool voor pastorale vredigheid, kan
een onverdragelijke dreiging vormen. (Op een zonnige zomermiddag dreef een
dromerig paddestoelvormig wolkgevaarte over de ruïnes van Hiroshima). Het oog,
door de geest opnieuw verrijkt, ziet opnieuw. Waarom zouden we nog steeds
voortgaan schilderijen te maken, die in het bekende boek van Prinzhorn ‘Bildnerei
der Geisteskranken’ een goed figuur zouden slaan, of Neger- of Indianenkunst te
annexeren, die we toch nooit anders dan aesthetisch kunnen herijken? De
vertekeningen der expressionisten, hun basedow-halzen, hun scheefzittende hoofden,
hun worstvingers en zaagselbenen en -armen, hun bomen als plumeaux, koeien als
deegrollen, zij worden in onze ogen symbolen van een droevige beperktheid. Zo
kunnen het expressionisme en het abstraktisme slechts één fase van een geestelijke
gesteldheid weergeven, het realisme weet de onrust met de ook aanwezige rust in
evenwicht te brengen. De hedendaagse kritiek, die zich eindelijk van de benodigde
terminologie over het ‘modernisme’ heeft verzekerd, ziet zich wederom voor een
onbehaaglijk enigma geplaatst en wijst, bang van neophobie en burgerlijkheid te
worden beschuldigd, ons streven kategorisch af. Tot Cézanne waren in Europa de
natuurvormen een heilig ‘taboe’. De geweldige opgang die het doorbreken van dit
taboe gemaakt heeft, bewijst in welke impasse de Europese kultuur is geraakt. Het
is niet toevallig, dat Cézanne, Van Gogh en Rousseau in dodelijke onbegrepenheid
schilderden en nauwelijks vijf en dertig jaar later Picasso, gelijk een Spaans toreador,
bij elke beweging die hij maakte, de donderende ovatie van het geestdriftig publiek
in ontvangst nam. Men delireert over de vrijheid van de hedendaagse kunstenaar ‘die
aan geen grenzen is gebonden en wiens vorming als mens belangrijker is dan als
vakman’ (Franquinet). En reeds vullen zich de musea met deze ‘vrije’ produkten,
die misschien een geïnteresseerde directie of psychiater, maar een verveeld publiek
tegenover zich vinden, een publiek dat tot geluk van zichzelf, maar tot wanhoop van
de kunst-pers,
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nog steeds met ‘de knuppels voor het Hollandse hoenderhok’ (zie Braat in De Vrije
Katheder) moet worden bewerkt, om het eerbied voor al dat 40-jarige nieuwe bij te
brengen. Maar ik geef een goede raad. Men richte speciale aandachttempels voor
abstrakte kunst op. Een groep nieuwe ‘Eleusisgangers’, zorgvuldig ingewijd in de
‘rites d'entrée’, mag daar, begeleid door het koor der kommentatoren, kommuniëren
met deze abstrakte kunstwerken. Wie de tempel poogt te ontlopen, komt bedrogen
uit. Het onderdrukte gegichel in de museum-zalen of de schunnige woorden, die een
ongelovige in laakbare geniepigheid op het maagdelijk wit van een Mondriaan of
een Vordemberge-Gildewart heeft gekrast, zullen zijn aandacht vernietigen.
Neen, deze kunst is geen gemeenschapskunst en geen museumkunst. Wanneer dit
het uiteindelijke resultaat moet heten van de Europese schilderkunst, dan is het een
openbaar schandaal, dat de Staat der Nederlanden zijn kostbare Akademie voor
Beeldende Kunsten onderhoudt.
Maar zoals met de letterkundigen, die dertig jaar geleden op het punt stonden een
onverstaanbare apenschreeuw aan te heffen als hoogste uiting van poëzie zich opnieuw
bezonnen, zo zullen ook de schilders en beeldhouwers van de ingeslagen weg
terugkeren. Zoals altijd, zullen de grappenmakers en nalopers te laat worden
ontmaskerd en de dépots der musea, reeds propvol met ‘vergissingen’, zullen nog
wat voller worden.
Goed, de kunst na Cézanne maakte tabula rasa met veel heilige huisjes, we
accepteren Chagall, Klee, Lurçat, Miro (voor wie evenals voor Picasso blijkbaar niet
veel anders overblijft dan een soort superieur Paaseieren kleuren, want anders kan
ik dit beschilderen van potten toch niet noemen), maar laat het daarbij blijven. En
laten we meelachen, wanneer we de vergrote ‘Eigenheimers’ en ‘Blauwpitten’ van
de grappenmaker en komediant Hans Arp of de uit het water opgehaalde kadavers
van Germaine Richier zien, dit ‘nieuwe begin’, zoals het heet.

Libertinage. Jaargang 2

98

W.J. Rozendaal
Babylonische brief
De beoefening baarde ten slotte kunst. Daarna geschiedde alle uitbeelding,
werkzaamheid, gezwoeg, met het oogmerk ‘Kunst’. Bij de aardolieproductie kent
men ook zo'n ontwikkeling: de benzine was een wat lastig bijproduct, totdat de
benzinemotor het bijproduct tot hoofdzaak maakte. Ook in de tijden waarin het beeld
de realiteit niet meer ‘representeren’ maar ‘imiteren’ wilde, werd kunst als oogmerk
nog niet nagestreefd. De gladschilder probeert met fijn-haren penselen de verfmaterie
te immaterialiseren. Het schilderij als ding moest daarbij verdwijnen; de voorstelling
zonder hindernissen ontstaat. De kinderlijke sier van bladgoud wordt vervangen door
een ruimtevoorstelling, de perspectief wordt geregeld en de verdere optiek verfijnd.
Een vreemde hebbelijkheid bleef de voorstelling houden: men kon altijd wel zien
wie de schildering gemaakt had; ook was eenzelfde ‘realiteit’, na door de schilder
A geschilderd te zijn, anders dan de ‘realistische’ voorstelling er van door de schilder
B, terwijl toch beiden te goeder trouw t.a.v. hun object waren en zeker niet
geïnteresseerd bij een overdrijving dezer optische verscheidenheid.
Dit gevecht om de realiteit is spannend en de strategische maatregelen, de picturale
wapens, de slogans (zoals: niet object maar licht op object, borstel i.p.v. penseel,
clair-obscur, volume) vindt men nu nog wel als rudimenten, nauwelijks herkenbaar,
in kunstscholen terug.
De vakbenamingen en aanduidingen deugen zelden en zijn dikwijls misleidend.
Een discussie tussen schilders verloopt vrijwel altijd in spraakverwarring. Daar
verstaat men elkaar slechts, indien een uitwisseling vrijwel overbodig is door gelijke
overtuiging of specialiteit. De bepalingen zijn moeilijk na de lange ontwikkelingsgang,
waarvan elke fase nog bestaat. Want men kan iedere fase van de beeldontwikkeling
in een hedendaagse vorm aanwijzen. De term ‘onsterfelijk’ geldt eerder voor de
historische beeldtypen dan voor de schilders.
De kunstgegadigden zijn een secte gaan vormen, die haar relatie met ‘het beeld’
niet meer erkent, erkennen wil of herkennen kan. Sinds de Kunst als oogmerk gesteld
werd zijn de vol-
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gende uitspraken pas bij nadere beschouwing lachwekkend: ‘Een artiest moet nerveus
zijn’, ‘gedroomde werkelijkheid’, ‘zou jij (met werk) dan naast een foto willen
hangen?’, ‘als Rembrandt de camera gekend had had hij gefilmd’ (volgens mij,
W.J.R., had hij zich minder pathetisch geuit, als gewaarschuwd man). Elk dezer
uitspraken duidt op een volkomen gemis aan vakmatig beeldende belangstelling,
waarvoor in de plaats is gekomen dat de artiest de artiest interesseert als zenuwlijder.
Deze kunst-impasse is allerminst noodzakelijk of logisch; evenmin is ze tragisch.
Maar intussen hebben we met dit soort stompzinnigheden te doen als het gesprek
over kunst gaat - net zoals we vrijwel altijd chaotisch gebral te horen krijgen als het
over god gaat.
Wat nu beeldende kunst mag heten vindt zijn oorsprong in het afbeelden en
verloochent zijn afkomst niet. Dit afbeelden leidde tot merkwaardige ontdekkingen:
Onder vele andere, dat het af te beelden object geen bepaalbare vorm heeft.
Dat de ‘image’, het beeld, de voorstelling zelf een object wordt en een eigen
wetmatigheid krijgt, los van het verbeelde object.
Dat de artisan-afbeelder veel meer bij zijn beeld betrokken is, dan hij bij een
‘natuurgetrouwe’ afbeelding wel zou wensen.
De artiest-afbeelder zette het object naar zijn hand en elimineerde het ten slotte,
waarna hij nog niet automatisch tot narcisme of tot sentimentalisme gedoemd werd
(bijv. door terug te grijpen naar een minder geëvolueerde vorm en die met een
sentimentele betekenis te motiveren; eventueel met titel: ‘de handen mijner moeder’
of ‘les prostituées’). Hij kan blijven ‘ordenen’ (Kandinsky, Mondriaan) of bij zijn
ordening opnieuw uitgaan van archaïsche vormen (o.a. Picasso).
Manet en Cézanne zijn in dien zin artisans, dat ze zich bewust bezig hielden met
de ordening van het zichtbare, de een met een licht-kleur-formule, de ander met een
kleur-ruimte-bepaling. Beide zijn niet nieuw in problematiek; de problemen zijn
(o.a.) ook reeds bij Velasquez en Rembrandt aanwezig. Modern is echter bij Manet
en Cézanne de zuivere bepaling van het probleem, dat niet langer, alleen voor insiders
zichtbaar, onder de scènerie gehouden wordt.
Zoals reeds gezegd: elke fase van het beelden bleef, slechts de schilders stierven.
Nieuw blijkt wel eens archaïsch bij nader onderzoek. Ter overdenking enige indices:
hiëroglyph, obsceniteit in urinoir, gevangenistekeningen, tekeningen van
krankzinnigen, negerplastiek, archaïsch-griekse vaas-schildering, Egyptische
kleinplastiek, mummie-portretmasker, het zijn alle ‘tekens’ met een noodzaak er
achter. De halfzachte aestheet sorteert ze op
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kunstwaarde, dat ontheft hem er van er vakmatiger op in te gaan; hij heeft er moeite
mee vast te stellen of ze in het kunstmuseum of in het ethnografisch museum thuis
horen.
Het portret blijft primitief; het ontleent zijn noodzaak aan zijn directe aanleiding,
fixatie van het moment. Eerst later in de historie gaan de portretten ‘gelijken’, maar
deze gelijkenis - veronderstelde overeenkomst met het object - is allerminst absoluut.
(Zie de appreciatie-evolutie van het als object toch weinig veranderende smoel van
Hitler, van ‘Emporkömmling met regenjas’ tot ‘Heerser’.)
Als de intelligentia het overleeft, is er nog werkterrein genoeg voor de toekomst
van het beelden; dit voor de zuren, die het wel gemakkelijk vinden om fin de siècle
te spelen. Maar mocht ‘het schilderij’ eens overlijden: het beelden kan de vorm
schilderij missen, zoals Cézanne de toneelmatige voorstelling in zijn schilderij missen
kon (en wou).
Het schilderij evolueerde tot theater (Mantegna, historiestukken, Pienemann); het
theater evolueerde tot kijkspel (schouwburg). Nieuwere vorm: film, tableaux-vivants;
voortzetting: geluid-, stereoscopische, kleur-film. Het hedendaagse schilderij
distantieert zich steeds verder van deze ‘compleetheid’. Het werd in zijn middelen
weer archaïsch: kleur, lijn, vlak; maar, als het echt is, met ‘gerichte’ intenties,
vakmatiger dan voordien.
Ik bedoel allerminst, dat alle beoefenaren van dit
vereen-voudigde-middelen-procédé vaklieden zijn. Het hek is ogenschijnlijk van de
dam, nu de artisan-moeiten schijnbaar niet meer bestaan; d.i. de lekenvergissing.
Bezitters van een M.O.-acte tekenen gaan automatisch hogerop in een ‘moderne
vorm’. Maar deze bevuiling heeft altijd plaats, indien er geen duidelijk zichtbare
separatie door vaknormen bestaat. Vuilstort no. 1 vindt men daar, waar het hek
schijnbaar van de dam is.
Een ander onfris terrein, m.i. nog onfrisser, is dat waar de artiest optreedt als de
erfgenaam van een artisan-bezit. Hij misbruikt dan altijd zijn erfenis; het is niet
mogelijk in de beeldende regionen van een erfenis te leven. Van een herhaling kan
nooit sprake zijn; de fase laat zich niet herhalen, wèl parafraseren. Een rose in de
schaduwpartijen van een Rubens-schildering wordt, indien herhaald, een truc. Wat
bij het ontstaan een noodzakelijkheid is, is in de herhaling een effectjagerij.
Een ‘primitieve’ compleetheid van voorstelling - m.a.w. een geloof aan de existentie
van het object in definitieve vorm - laat geen effectjagerij meer toe. Het moderne
schilderij kreeg een gecompliceerder grammatica; een beoogd effect eist echter ook
in technische zin tactiek; de middelen zijn dan jachtmiddelen. Een schilderij is geen
decor, dat men met weinig blauw
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licht ‘nachtelijk’ en met sterke belichting ‘zonnig’ maken kan, bij gelijke coulissen
en achterdoek.
Deze ‘erfgenamen’ geven hun erflaters steeds ongewilde ezelstrappen. Wat bij
het voorbeeld een probleem was, verschijnt bij hen als een opschik: groen in de
vleespartijen-schaduw ‘doet het’ snelle toetsjes à la Frans Hals worden ‘aangebracht’.
Niet altijd zijn het de details alleen die nagevolgd worden; soms is het de gehele
factuur, waarbij de kleur apart blijft en een geheel andere geaardheid vertoont.
Dikwijls ook leggen zij zich toe op stemmingsjagerij.
Gaat men op jacht naar effecten - de intentie is hedendaags - dan jage men
Weidmännisch, d.i. vakkundig, en schiete geen reeds gevangen beestjes of tamme
konijntjes. De jacht op de effecten van het beeld blijve vakmatig, zelfs in een periode
waarin het vakmatige in conflict kwam met de artisans.
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S. Vestdijk
Drie vaders
Evenals de vader van William Kegge, de jonge Hildebrand, zo zocht ook dokter
Martinus Kraal mij onaangekondigd op in mijn appartementen: geen studentenkamers
dit keer, maar een schildersatelier met toebehoren. De literaire reminiscens stond
mij dadelijk voor de geest, en ik moet mij ook dadelijk voorgenomen hebben niet in
het euvel van Hildebrand te vervallen en de vader van de gestorven vriend niet omlaag
te drukken tot het niveau van een protserige burgerman. Van een parvenu had dokter
Kraal ook weinig. Hij was wat boers en dik en rood, zoals bij een platlandicus paste;
hij had wel iets van de zelfingenomen luidruchtigheid van de oude Kegge, maar zijn
gezicht was ferm en fijnbesneden, zijn staalblauwe ogen waren schrander; terwijl
zijn nogal kort aangebonden conversatie allerminst op die ietwat onnozele
oppervlakkigheid duidde, welke het slachtoffer van Hildebrands boosaardige
psychologie evenveel belangstelling ingaf voor de Leidse Breestraat als voor de
souvenirs aan de overledene.
Evert Kraai had mij zo vaak over hem gesproken en mij zo vaak uitgenodigd een
vacantie in het dorpje door te brengen, dat wij elkaar begroeten konden vrijwel als
oude kennissen.
‘Je moest dadelijk meekomen’, zei hij, terwijl zijn ogen rustig door de kamer
gleden, zonder zich lang op te houden bij de schilderijen van mijn hand, ‘het is een
prachtig voorjaar en je lijkt me wat bleek. Zeker te hard gewerkt. Evert zei altijd, dat
je een echte werkezel was. Ik ben hier met de auto.’
Ik dacht na. Een korte vacantie lokte mij wel. Natuurlijk was ik geen werkezel,
en ook nooit geweest. Werkezel van ons beiden was veeleer Evert zelf geweest, met
zijn academische neigingen en zijn Prix de Rome. Ik was een gewone loslopende
hond onder de schilders.
‘Zonde en jammer van die jongen’, praatte dokter Kraal, mijn blik vermijdend om
mij niet in mijn overwegingen te storen, ‘we zijn er nu wat overheen, mijn vrouw en
ik, maar het was hard, verdomd hard, en dan aan zo'n stomme pleuritis, bij iemand
die nooit t.b. heeft gehad. Zulk een talent! Enfin, daar kan jij beter over oordelen dan
ik... A propos, heb jij nog schilderijen of tekeningen van hem?’
Toevallig rustte zijn blik op een van mijn meest gewaagde surréalistische
composities; niet gewaagd in zedelijk opzicht, - dit had Kraal Senior stellig wel
verdragen, - maar als artistieke
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uiting. Hij keek er naar, maar ik weet niet of hij het zag. Eigenlijk hoopte ik maar,
dat hij het niet zag.
‘Ik zou eens moeten zoeken dokter’, zei ik, met de duistere neiging ergens in mijn
ziel om verschrikkelijk grote en donkere doeken over al mijn scheppingen te werpen.
Ongetwijfeld als reactie op deze drang tot kleinzerig verdonkeremanen flapte ik er
uit: ‘Wat hier hangt is allemaal van mij.’
‘Juist’, zei hij, en ik kreeg de indruk, dat hij naar een plek op de muur keek, precies
tussen twee schilderijen in, ‘maar er is geen haast bij, beste jongen. Je zoekt maar
eens op je gemak, als je terug bent. Eerst boslucht happen. Ik wil je die dingen ook
niet afhandig maken...’
‘O, u kunt ze gerust krijgen!’ zei ik, met een overdreven gulheid waar ik zelf van
schrok.
‘Maar ze schijnen een tentoonstelling te willen organiseren van Everts werk en
zoiets moet natuurlijk zo volledig mogelijk zijn. Van die plannen zul je wel gehoord
hebben.’
‘Inderdaad’, loog ik.
‘Dat is van later zorg. Dus je gaat mee? Prachtig. Je kunt zo lang blijven als je
wilt; ik vermoed dat mijn vrouw je niet eens meer zal willen laten gaan; dan zul je
je met geweld moeten losscheuren, ha, ha. ha! Zullen we dan? Doe het maar op je
gemak, ik amuseer me wel zolang. Ik zie dat je daar wat boeken hebt liggen...’
Reeds was ik op weg naar mijn slaapkamer, en als snel afwerkend practicus
verbaasde Everts vader zich niet, toen hij mij vijf minuten, later voor zich zag staan,
met een koffertje en een regenjas. Terwijl wij de trap afliepen en in de gereedstaande
auto stapten, liet hij de ogen een paar maal op dit koffertje rusten, maar een opmerking
over het vrij ostentatief ontbreken van groter teken- en schildergerei bleef achterwege.
Hij liet zich lui achter zijn stuur zakken, stak een sigaar op, waarvan hij het puntje
tegen de voorruit had gespuwd, drong ook mij een sigaar op en was in een ommezien
buiten de stad. De kortste weg scheen hij beter te kennen dan ik, en ik herinnerde
mij nu, dat Evert het vaak had over bezoekjes van zijn vader aan cultuurcentra, waar
hij eigenlijk niets te maken had. Met een zekere vertedering noemde hij de oude heer
wel eens een ‘bonvivant’.
Van het gesprek in de auto, van zijn kant begeleid door overvloedig as morsen en
een stijgend aantal groetgebaren tegen voorbijgangers toen wij de plaats van
bestemming begonnen te naderen, herinner ik mij voornamelijk, dat hij voortdurend
over Evert sprak, diens talent ophemelde en mij zo goed als uitnodigde hetzelfde te
doen. Dicht bij het dorp gekomen zei hij: ‘Ik keek op je kamer een boek in, Ulysses
heette het. Dat is
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Odysseus, hè? Maar ik begreep er geen spat van, en ik houd mezelf toch niet voor
een stommeling.’
‘Het is een moeilijk boek’, gaf ik toe, ‘ik begrijp het zelf ook niet helemaal.’
‘Waarom lees je het dan?’
‘Om wat ik er wél van begrijp. Ik lees er niet iedere dag in.’
‘Wat houdt het in?’
‘Het is de geschiedenis van een man, die zijn zoon verloren heeft en een nieuwe
zoon vindt, die zijn vader verloren heeft, ten minste zo goed als verloren.’
Hij keek mij scherp aan. ‘Wat heeft dat met Odysseus te maken?’
‘Niet zo veel; het is nogal ingewikkeld...’
‘Ik lees graag boeken, die ik van a tot z begrijp’, zei hij, met kracht het stuur
omgooiend en onderwijl de hand opstekend tegen een oude boer, die zijn zwartzijden
pet had afgenomen, ‘Ik heb een drukke praktijk, ik kan me niet met onzin occuperen.
Evert dacht er net zo over: als hij las, was het degelijke kost, of ten minste
begrijpelijke kost. Hij stond met beide voeten op de grond en dat is hem ook als
schilder te pas gekomen.’
Terwijl wij het dorp doorreden, gemiddeld om het andere huis gegroet, trachtte ik
van 's heren Kraals geestelijke lengte en breedte een kort bestek op te maken. Dat
hij aan mijn beknopte inhoudsopgave van Joyce's meesterwerk geen voor de hand
liggende persoonlijker beschouwingen had vastgeknoopt, leek mij al even
karakteristiek voor hem als de volstrekt argeloze botheid, waarmee hij mij, als schilder
een niet ongerenommeerd fantast, de gezonde nuchterheid van zijn zoon voor de
voeten had geworpen. Ik hoopte, dat hij daar niet mee door zou gaan. Ik was tegen
veel bestand, en wanbegrip is alleen maar heilzaam voor een kunstenaar, maar men
moet het, als logé, niet iedere dag op zijn boterham krijgen. Daarbij kwam, dat Evert
Kraal allerminst zo normaal en evenwichtig was geweest als zijn schilderijen zouden
doen vermoeden. Deze correcte en welgelijkende landschappen en portretten, waaraan
niemand talent zou ontzeggen, waren niet meer, en ook niet minder, dan de
zelfopgelegde en koppig gevolgde koers van een ziel, stuurlozer dan de mijne.
Afgunstig op hem was ik evenmin geweest als hij op mij; ik beschouwde hem echter
in geen enkel opzicht als mijn meerdere. Wat het vader-zoon-motief uit de Ulysses
betreft had ik met een diepzinniger gesprekspartner dan dokter Kraal tot verrassende
gevolgtrekkingen kunnen komen, want waar hij zijn zoon kwijt was, daar had ik in
het jaar na Everts dood mijn vader verloren.
De eerste dagen in de dokterswoning stonden volkomen in het
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teken van mijn vriend Evert, wiens schilderijen aan de wanden hingen, wiens
kinderjaren voor mijn geestesoog herleefden en wiens levensbeschouwing, die ik
beter kende dan deze twee oude mensen, mij als een soort Goethiaanse harmonie
van lichaam en geest werd opgedist. Op mijn kamertje hingen jeugdtekeningen van
de ontslapene: boertjes, en vogels, en een hooiwagen, alles nogal geestloos en zonder
de fantastische zwier of de expressieve onhandigheid van het begaafde kind. Eerlijk
gezegd verbaasde ik mij hierover; ik herinnerde mij beter jeugdwerk van hem. De
moeder scheen het praten over Evert minder een zielsbehoefte te zijn dan een plicht
van nabootsende vrouw. Zij was een echte femme-reflet, die haar luidruchtige man
de woorden van de lippen las. Zij was lang en slank, smal van schouders, en met iets
van angstig nerveuze gratie. Evert leek meer op haar dan op zijn vader. Zijn talent
leek mij de kruising van zijn realisme en haar reproductiviteit.
Na een dag of drie luwde de piëteitvolle besproeiing, klaarblijkelijk door uitputting.
Kraal had alles gespuid waar hij al een jaar lang mee rondliep. Ik had het uitstekend
bij hen; zij vertroetelden mij, meer dan zij Evert ooit konden hebben gedaan; en uit
dankbaarheid begon ik toen maar weer uit mijzelf over hem, over zijn deugden en
gebreken en talenten, waarbij ik vrijwel alles herhaalde, soms in dezelfde
bewoordingen, waarmee men mij de vorige dagen had verveeld. Kraal was hier
verrukt van en behandelde een en ander als gloednieuwe vondsten. Van die dag af
nam hij mij geregeld in zijn auto mee.
Zijn geest was het merkwaardigste mengsel van intelligentie en domheid dat zich
denken laat. De mijne misschien ook, maar de verdeling was anders. Hij wist alleen
wat hij dagelijks nodig zou kunnen hebben en dat wist hij ook precies. Buiten deze
gebieden heerste het meest onthutsende analphabetisme, waar hij trouwens rond voor
uitkwam, en dat hij waarschijnlijk ook wel een weinig aandikte. Onder het middageten
heb ik hem eens de inrichting van het zonnestelsel moeten uitleggen, waarbij hij
moeizaam en gestadig opklom tot de noties van kosmografie, die hij op de middelbare
school moest hebben bezeten. Op dit punt leefde hij nog in de voor-Copernicaanse
tijd: hij nam natuurlijk wel aan, dat de aarde in het gezelschap van een aantal
onbeduidende sterretjes, planeten genaamd, om de zon draaide, maar tot eigenlijk
geestelijk bezit werd deze conceptie toch niet, en niemand zou ook hebben willen
volhouden dat hij daar als dokter behoefte aan had. Artikelen in tijdschriften, mits
niet al te theoretisch, scheen hij opperbest te begrijpen. Een ijzeren geheugen stelde
hem in staat van al zijn patiënten niet alleen de kwalen en kwaaltjes en gestellen te
kennen, maar ook de
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voornamen, de leeftijden, de geboortejaren van de kinderen, de lievelingsdrankjes
en de inkomens. Eens in de week bezocht hij de oude, buikige notaris, een onstelpbare
praatvaar, en ik heb de heren er altijd van verdacht, dat zij bij de port meer
beroepsgeheimen met elkaar uitwisselden dan de eer en de eed wel gedoogden. 's
Morgens onder het spreekuur dreunde zijn stem door het huis, onder de avondlamp
schreef hij met vaste hand kleine cijfers in een lijvig boek. Toevallig heb ik later
gehoord, dat hij een in alle opzichten voortreffelijk huisdokter was, bij uitstek
begiftigd met wat medici onder elkaar de ‘klinische blik’ noemen: de intuïtieve
zekerheid in het herkennen van ziekten. Zo iemand kon zich inderdaad de weelde
veroorloven bij Claudius Ptolemeus te blijven stilstaan.
Ik werkte niet, ik las niet. Waarschijnlijk zal ik mijn ogen wel de kost gegeven
hebben, maar mijn bijzondere wijze van schilderen, afhankelijk als zij is van stemming
en opwelling, zou al evenmin bestand zijn geweest tegen Kraals bruyante levenslust
als tegen de onberispelijke stijl van Evert, wiens subtielere doeken bovendien in huis
nergens te vinden waren. In de huiskamer hing een degelijk bosgezicht van hem, in
de spreekkamer een overtuigend zelfportret; verder wat studies en schetsen, mij van
vroeger bekend. Daarnaast evenwel merkte ik landschapjes, lanen, molentjes en
plasjes op, die ik met de beste wil niet met Everts persoonlijkheid in verband kon
brengen; zelfs vakkundig waren zij mislukt, bijna dilettantisch mistekend, en van
een hoogst ordinair coloriet. Ik vond het niet aardig van hem, zijn ouders met deze
afval te hebben opgescheept.
Op een middag verliet dokter Kraal een klein boerderijtje aan de bosrand, terwijl
ik in de auto zat te dommelen. Toen hij mijn afwezige blik opving, stak hij
bemoedigend zijn hand op, waarbij zijn rood gezicht straalde van een tevreden, bijna
dierlijke vitaliteit. Hij stond daar midden in de tuin als de eigenaar van het perceel,
wijdbeens, één hand in de zak, de openhangende colbert naïef fladderend op de
lentewind. Met een groot gebaar wees hij om zich heen.
‘Hoe vind je dat!’
‘Aardig’, zei ik, niet goed wetend wat hij bedoelde.
‘Prachtig, hè, zoals dat boerderijtje daar ligt!’ Licht hijgend klom hij in de wagen
en liet zich als een zak achter het stuur vallen. ‘Zégt je dat niets?’
De auto zette zich in beweging en ik keek nog eens om. In zijn entourage van
dahlia's, rabarber, sla, spinazie, perenbomen in bloei, die fijntjes afstaken tegen de
donkere sparren op de achtergrond, lag het boerderijtje daar aardig genoeg. De steen
was oud en wat brokkelig; het was een kleine, goed geconser-
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veerde ruïne, zoals men op iedere gekleurde prentbriefkaart zou hebben begroet.
‘Inspireert zoiets je niet?’ vroeg dokter Kraal, met iets meer dan louter
nieuwsgierigheid, naar het mij voorkwam.
‘Het is jammer van die nieuwgeschilderde luiken’, zei ik. ‘U moet daar eens wat
van zeggen, de volgende keer dat u er komt.’
‘Die zou je toch kunnen weglaten? Evert liet altijd dingen weg. Als je maar niet
schildert wat er niet is. Maar je bent hier voor je genoegen, hoor: je moet eerst nog
maar wat dennenlucht happen; maar ik bedoel dit: als je aan het werk wilt gaan,
geneer je dan volstrekt niet voor ons. Als de geest over je vaardig wordt, en je zou
dan naar je hok in de stad terugwillen, nu, dan zouden we je dat hoogst kwalijk
nemen. Mijn vrouw zal je trouwens wel helemáál niet meer willen laten gaan, denk
ik. Je zult voor je vrijheid moeten vechten, jongen, ha ha ha!’
‘Ik heb het best bij u’, zei ik, zo hartelijk mogelijk, ‘en als ik zin heb om te werken,
nu natuurlijk, dan werk ik. Landschappen en boerderijen zijn mijn fort niet; ieder
heeft zo zijn eigen genre.’
‘Zeker, zeker’, zei hij en begon over iets anders te praten.
De wenk was duidelijk: hij wilde waar voor zijn geld. Onder het dak, waar Evert
had geleden en gestreefd, moest ook ik kunnen scheppen en ploeteren; waar beter?
Het touchante hiervan zou ik stellig beter gevoeld hebben indien het niet zo verregaand
belachelijk was geweest. Na een dergelijke aansporing was het voor mij een punt
van eer in de dokterswoning geen stift op het papier te zetten. Een paar maal, 's
avonds onder de lamp, trachtte ik Everts ouders een denkbeeld van mijn artistieke
aspiraties te geven. Dit was niet gemakkelijk. Iedere omschrijving immers, hoe
zakelijk en van weinig zelfingenomenheid getuigend ook, stond onherroepelijk in
tegenstelling tot, en hield in hun ogen een veroordeling in van Everts schilderkunstige
idealen. Daarbij blies mijn duiveltje mij de meest roekeloze formules toen; zelfs liet
ik mij de uitdrukking ‘faire plus bête que nature’ ontglippen, om hun duidelijk te
maken wat ik in de kunst beslist niet wilde. Gelukkig begrepen zij niet wat ermee
bedoeld werd, en ik kon er overheen praten.
Daar ook de autoritjes mij begonnen te vervelen, deed ik het voorkomen alsof ik
inspiratie wenste op te doen in de vrije natuur, in eenzaamheid. Hiermee kwam ik
Kraals bezorgdheid over mijn creatieve inzinking halverwege tegemoet, en volijverig
duidde hij mij lonende wandelingen uit, die ik de daarop volgende dagen inderdaad
ondernam, alleen om tot de ontdekking te komen, dat hij mij ook hier achter de
vodden zat, en in zijn kleine auto omwegen maakte om mij te kunnen toewuiven of
toe

Libertinage. Jaargang 2

108
te knikken. Daarbij hield hij zichzelf voor hoogst discreet; wanneer hij mij in een
bosje achter een ezel had zien staan, - op hun zolder lag nog genoeg oud materiaal
van Evert, - geloof ik, dat hij met ijzeren zelfbedwang was doorgereden, mij de
genade bewijzend ener suprême en opvoedkundige negatie. Tenslotte kwam ook
hieraan een eind, en ik zag hem niet meer. Aan de lange beukenlaan, waar ik bijna
iedere dag te vinden was, lagen trouwens weinig woningen waar hij een patiënt had
kunnen bezoeken.
Hoezeer verwaarloosd door vreemdelingengidsen, was dit zonder twijfel een der
vier of vijf fraaiste beukenlanen in ons land. Evert moest hier vaak hebben gewerkt:
sommige bochten herkende ik van zijn beste doeken. Langs een paar arbeidershuisjes
onder klimop; een kleine kwekerij; een tennisbaan, zorgvuldig verborgen in een
sparrenbosje, en waar de tennissers, naar Kraal mij verteld had, elkaar wel eens
onverhoeds spar-appels toekaatsten; de achterkant van een paar buitens; vervolgens
een groot gerooid stuk, waar aardappelen werden verbouwd en lapjes en blikken
dekseltjes voor vogelverschrikker speelden, boog de weg een gevarieerd landschap
van bossen en velden in, geflankeerd steeds door die eeuwenoude beuken: slanke
kolossen, weids vertakt, en soms van holen voorzien vlak boven de wortels, als
schoorsteenpijpen met het gat voor het fornuis onderin. Meer en meer verwijderde
het bos zich van de laan en er volgde bouwland, tot aan de zilverige, door vage
populieren geheimzinnig beschreden horizon blootliggend. Door deze vlakte stormde
de dubbele zuilenrij onveranderlijk voort naar zijn doel, aangemoedigd door de
machtige preveling van het lommer, of een enkele maal tot peinzende stilstand
gemaand door het blauwe namiddaglicht, dat in de gepolijste staalglans der stammen
weerkaatste. Dit alles was niet voor mij; maar daarom was ik niet blind voor de
bekoring van deze waarlijk indrukwekkende laan, die tenslotte op een nieuwere
dwarslaan uitkwam, waarlangs ik uit de verte dokter Kraals auto wel eens naar een
bevalling zag jakkeren.
Aan de bevolking liet ik mij weinig gelegen liggen: ook al weer het werk van de
goede dokter, die het gehele dorp voor mij gebanaliseerd had tot namen en getallen.
Het fantastische van minstens acht winkeliers, die Van der Plaats heetten, vaak naast
elkaar woonden, en daarbij nog kans zagen niet eens familie van elkaar te zijn, werd
totaal opgeslokt door Kraals onbarmhartige kennis van hun initialen. Er liepen wat
zonderlingen rond: een oude man, die mij van achter een blauwe bril met verkalkte
opdringerigheid huizen ver fixeerde; een juffrouw met een schichtig profiel, die
hardop zingend door het bosch
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liep, en de bewaarschoolonderwijzeres bleek te zijn; en een flanerend jonkman, uiterst
sjofel in de kleren, die een geschilde berkentak als wandelstok gebruikte. Hij was
niet werkloos, zoals ik eerst meende, maar achterlijk, volgens Kraal tenminste. Over
deze mensen had men waarschijnlijk hele romans kunnen schrijven, maar Kraal
kende alleen de ‘gestellen’, al lachte hij om dat woord. Het minst beduimeld in het
Kraalse kaartsysteem scheen in dit dorpje de jeugd. Dat hij al die kinderen, al die
opgeschoten jongens en meisjes, werkelijk kende, nam zelfs ik niet aan. Op
Zaterdagavond doken wel eens verfijnde snuitjes op in een overwegend boers gewoel.
Kraal had ik dan nooit van mij kunnen afschudden, en hij groette ze allemaal, hetgeen
ik als bluf beschouwde. Over liefdesaangelegenheden sprak hij nooit; misschien was
dit een aanwijzing voor de juistheid van Everts toespeling op de ‘bonvivant’. Hoeven
en stulpjes met vrouwen beneden de veertig heb ik hem wel eens met een vuurrood
gezicht en een dandy-achtig schommelen in de heupen zien verlaten, maar ik ben er
van overtuigd, dat hij binnen een straal van tien kilometer van zijn woning genoegen
nam met schouderklopjes, grapjes en luidruchtigheid.
Op een ochtend stuitte ik op een troep jonge houthakkers, bezig met het kappen
van wat ik als de mooiste boom beschouwde in dat gedeelte van de laan, ter hoogte
van een der buitens. Mijn nijdig gezicht deed geen afbreuk aan de landelijke
goedmoedigheid, waarmee zij mij groetten en waarschuwden. Ik maakte een omweg,
over het gras, en vijf minuten later bewees een zware plof het welslagen van hun
toeleg. Bij mijn terugkomst waren zij bezig met zagen, de boom lag schuin over de
weg. Weer tikten zij aan hun petten, en ik zei iets van ‘zonde’. In plaats van een
verklaring waarom juist deze beuk er aan had moeten geloven, gewerd mij een
vriendelijk grijnzen, dat zich aanmerkelijk verbreedde, toen ik over de stam
heenklauterde met te weinig handigheid om aanspraak te maken op sportieve
bewondering. Ik keek nog eens om en zag, dat het grijnzen gargantueske afmetingen
had aangenomen. Het kon mij niet schelen uitgelachen te worden door deze aardige
natuurschenners, maar het kwam mij nu voor, dat zij het niet, of niet alleen, op mij
hadden voorzien, maar op een lange, krachtig gebouwde jongen met een hazenlip,
die wat afzijdig stond, de handen op de steel van zijn bijl. Zonder de misvorming
zou zijn streng gezicht, onder het golvende blonde haar, knap zijn geweest. Hij was
de enige, die niet lachte. Nieuwsgierig geworden, bleef ik nog wat treuzelen, deed
of ik bij het rasterwerk bloemen zocht, en ving het volgende op:
‘Ik zou nou m'n poten maar 's uitsteken, Jan.’
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‘Durft ie niet’, zei een ander.
‘Och verrek nou, deze was 't toch niet? 't Was die andere boom.’
Allemaal keken ze nu naar boven, waar de dikke beukentakken zich weelderig
strengelden in het groen.
‘Jan, was die 't?’
‘Hij weet 't niet eens meer.’
‘Toe, vooruit nou, Jan, help nou mee zagen. Die boom kan 't niet helpen.’
Onder deze aansporingen bleef de hazenlip roerloos op zijn bijl geleund, terwijl
hij zijn makkers één voor één in de ogen keek. Daar hij mij verreweg de sterkste leek
van de troep, had hij met zijn bijl heel wat schade ten laste van dokter Kraal kunnen
aanrichten, en de anderen schenen ook zoiets te voelen, want zonder zich verder om
hem te bekommeren, hervatten zij de arbeid. In diezelfde half dreigende houding
was hij blijven staan. Toen ik doorliep en nog eens omkeek, was hij bezig kleine
takjes van de stam te hakken, met langzame, treiterig onverschillige bewegingen.
Dadelijk na de thuiskomst van dokter Kraal vroeg ik hem naar de jongen met de
hazenlip.
‘Die? Dat is Jan de Zwart, die woont in een van die kleine huisjes aan het begin
van de Boslaan.’
‘Daar heb ik hem ook gezien, hij was aan het houthakken, of eigenlijk niet aan
het houthakken...’
‘Hij heeft niet alleen een hazenlip, maar ook zoiets als een gespleten gehemelte’,
zei Kraal, op een toon alsof hij Jan de Zwart na de burgerlijke eerbaarheid ook nog
de onsterfelijke ziel ontnam.
‘Plagen ze hem dan om zijn gebrek? Mij leek die plagerij eerder iets met de bomen
te maken te hebben, één bepaalde boom...’
‘Daar weet ik niets van’, zei hij verstrooid.
‘Dus u weet niets bijzonders van hem?’
‘Hij is wat achterlijk. Wou je hem uitschilderen?’
Al weer achterlijk! Toen ik energiek het hoofd wilde schudden, bedacht ik, dat
het om verschillende redenen diplomatieker zou kunnen zijn schijnbaar op zijn
suggestie in te gaan, en ik gaf dus te kennen, dat Jan de Zwart mij als model niet
geheel onaanvaardbaar voorkwam, onder voorwaarde echter, dat ik iets meer van
zijn leven afwist dan wat de wetenschap der medicijnen reeds omtrent hem had
vastgesteld; ik kon nu eenmaal, zei ik, geen mensen uitschilderen, wier innerlijk een
gesloten boek voor mij was.
‘‘Waarom schilder je mij of mijn vrouw dan niet uit?’ - Dit
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althans was als grap bedoeld, want hij lachte er zelf om. - ‘Maar dan moet je die
hazenlip weglaten, zeg; die vind ik afstotend. Het is wel een goeie jongen, geloof ik;
hij is niet helemaal bij, en zijn vader heeft zelfmoord gepleegd.’
‘Hoe dan?’
‘Opgehangen, een half jaar geleden’.
‘Hoe kwam dat dan?’
‘Melancholie, hè’, zei hij met een zweem van ongeduld.
Dat ik niet eens wist, dat mensen, die zich ophingen, aan melancholie leden. Na
veel trekken kwam ik nog te weten, dat de vader van Jan de Zwart huiselijke
moeilijkheden had gehad, aan de drank was geraakt en zich aan een boom had
opgehangen. Niet aan een der beuken in de Boslaan, want daar had hij zeker niet in
kunnen klimmen om het touw te bevestigen, maar aan een lage eik, de eerste of
tweede van een rij eikjes op een dwarsweg, schuin tegenover zijn eigen huisje. Kraal
scheen het een onverkwikkelijk onderwerp te vinden. Maar ik wist nu genoeg: de
houthakkers hadden het doen voorkomen, alsof zij geloofden, dat het een der beuken
was geweest, mogelijk zelfs de zoëven gevelde, en hiermee hadden zij Jan de Zwart
voorzichtigjes geplaagd.
Het incident bleef mij lang bij. Dat Jan de Zwart inderdaad achterlijk en
onbelangrijk kon zijn, nam niet weg, dat hij in een menselijke samenhang was
verstrikt, die in hoge mate tot mijn verbeelding sprak. De Noorse mythologie, met
haar Wodan en Siegfried en de wereld-es, verbleekte op singuliere wijze naast deze
athletische hazenlip, die men gedwongen had (of had kunnen dwingen) de boom om
te hakken, waaraan zijn eigen vader zich van het leven had beroofd. Dat was
huiveringwekkender dan een begrafenis. Had hij een der spotters met zijn bijl
doodgeslagen, het spel zou volmaakt zijn geweest.
Toen ik hem twee dagen later op diezelfde plek aantrof, zonder de anderen, werd
ik door een zonderling gevoel van gêne bekropen, en het kostte mij moeite hem in
het gezicht te zien en mijn hand op te steken ten groet. Met een flauw glimlachje
groette hij terug, en bleef mij uitdagend aanstaren. Het uitdagende lag minder in zijn
ogen dan in zijn lichaamsbouw, zijn lengte en spierkracht, en in die afschuwelijke
gaping in zijn bovenlip, die hij in schaamachtige onbeschaamdheid aan de zon en
de mensen toonde, tonen móest. Hij had zijn bijl weer bij zich; wat hij er mee voorhad
begreep ik niet. De beukenstam lag tot vier of vijf korte balken gezaagd naast de
weg, de takken en bladeren waren al weggehaald. Misschien was hij inderdaad een
beetje achterlijk, dacht ik. De Kraals kregen op den duur altijd gelijk.
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‘Dat is een knaap van een boom’, riep ik hem toe, op de zware brokstukken wijzend.
Zijn gezicht helderde op en de hazenspleet week vaneen en werd bleekrose. - ‘Joa,
made' aan de ò ir’.
Hij was n i e t achterlijk. Hij had mij herkend, hij herinnerde zich mijn ontevreden
grimas van de vorige keer, en troostte mij met de enige troost die hier te bieden was,
de voor de hand liggende overweging van ieder verstandig mens: er staan er nog
meer. Er staan er nog meer! Waar bleef Kraal nu? Op die gedachte zou hij zeker niet
gekomen zijn. Een warm gevoel doortintelde mij, en voor de tweede maal riep ik
hem iets toe, niet bij wijze van aalmoes, maar uit dankbaarheid omdat hij Kraal had
verslagen.
‘Als jullie die dan maar met rust laten.’
Geruststellend knikte hij mij toe en bleef mij aankijken met de waardige achterdocht
van de van jongs af mismaakte. Het zou dwaasheid zijn geweest het gesprek voort
te zetten; weer stak ik mijn hand op, en liep door.
Een uur later was ik bij de gevelde beuk terug. Jan de Zwart was er niet meer. Op
de stam gezeten tuurde ik naar het dichte struikgewas achter de afrastering, waarin
lijsters zongen. Ver achter mij piepte een kruiwagen. De kerktoren sloeg twaalf uur,
onmiddellijk gevolgd door geloei uit verschillende richtingen. Nu zat ik dus op de
boom, waarin een vader had kùnnen hangen, en die een zoon had kùnnen helpen
omhakken. Het was even werkelijk als onwerkelijk. Het had kùnnen gebeuren,
duizend jaar geleden wàs het misschien eens gebeurd. In de opeenvolging der
geslachten werden soms vreemde knopen gelegd. Kraal had zijn zoon overleefd, en
leefde op hem, en op zijn beurt zou de zoon de vader weer overleven, omdat hij
enkele dragelijke doeken had geschilderd. Jan de Zwart overleefde zijn vader; maar
liep hij onder die ene kleine eik door, dan hing die vader daar nog wel, en was Jan
de Zwart iets minder levend. Lang niet altijd waren de zoons machtiger dan de vaders;
vaak moesten zij daar bijster hun best voor doen, ook al droegen zij het doodsbericht
jaren op het hart. Zolang één van de twee nog leefde, kon men niet zeggen, dat de
ander onherroepelijk gestorven was. Er bestonden sluipwegen, waarlangs de vaders
steeds weer in het hun ontzegde gebied konden binnendringen; buiten de cirkel van
het aardse bestaan gestoten, behielden zij altijd nog hun claim; en hoe sterker de
zoon, hoe gemakkelijker hij zich door een maar half gestorven vader kon laten
verzwakken, als hij niet oppaste. Natuurlijk kon hij hem ook liefhebben. Of was deze
liefde in wezen niets anders dan de vermomming van het behoedzame gebaar van
zich op een zekere afstand te houden van
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degene die men gedoemd was te volgen tot ver over het graf?
Mijn eigen vader had ik zeker liefgehad. Zonder ook maar iets met de robuuste
stompheid van Everts verwekker gemeen te hebben, was hij als mens de meest
normale en gezonde realist geweest, die men zich kon voorstellen - zó realistisch,
dat hij in de onvermijdelijke familiestrijd om mijn loopbaan de verstandigste was
geweest en zijn zoon aan diens kunstenaarstaak onder geen ander protest dan voor
de vorm had overgelaten. Nooit had hij mij hierin gehinderd, althans niet opzettelijk,
want louter door zijn persoonlijk bestaan bléef hij natuurlijk een teken aan de wand.
Maar het is nu eenmaal zo, dat realisten en fantasten, mits zij tot het uiterste gaan en
eerlijk tegenover zich zelf blijven, op grote afstand moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn. De gebreken van de goedhartige dorpsdokter bestonden juist
hierin, dat hij als realist niet ver genoeg ging.
Mijn vader was laat getrouwd, en toen hij stierf, was hij al in de zeventig. Na een
reeks kleine beroerten raakte hij geestelijk gestoord, en moest naar een inrichting.
Op de toon der blijmoedige vanzelfsprekendheid zou dokter Kraal gerept hebben
van aderverkalking in de hersenen, en dat was het ook wel. Maar men kon ook zeggen:
dat was het helemaal niét, want ten gevolge van deze welgekende en in leerboeken
beschreven hersenziekte ontwikkelde hij zich tot een machtig ziener, die zijn
omgeving, de verpleegsters met name, vermaakte en verschrikte met de meest
buitensporige verhalen over wat hij had gedroomd en dat dan ook meteen
werkelijkheid voor hem was. Hij stond voor niets meer. Hoewel de humor van de
situatie voor hem verborgen moest blijven, had hij een open oog voor het
humoristische van sommige gebeurtenissen die hij zo juist had meegemaakt, en
wanneer de zusters met de hand voor de mond zijn ziekbed ontvluchtten, glansde
zijn dik, paarsrood gezicht van innige genoegdoening. Eénmaal had hij een kalf
gebaard, en beschreef de verlossing tot in de finesses. Een blond verpleegstertje
achter mij, dat het verhaal al ettelijke malen gehoord moest hebben, wilde hem zelfs
nu nog tot andere gedachten brengen, maar schrok en liep naar een ander bed, toen
zij mij hoorde proesten. Na haar vertrek vertelde hij alles nog eens opnieuw, met
zijn hand op de mijne, zich inspannend om olijk te knipogen, wat hij eigenlijk niet
goed meer kon. Het kalf was van hem weggenomen en werd op een andere zaal
gevoed; voor de biest moest ik maar een paar flessen sturen, daar kon men heerlijke
pap van koken, een soort room. Het was mal op zijn leeftijd, zeker, en hij zou het
ook nooit van zichzelf hebben gedacht, maar het kalf was er nu eenmaal, en er moest
wat mee
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gebeuren. Ook andere uitlatingen wezen er op, dat hij het geval volkomen nuchter
en logisch bekeek, en tot ongeveer dezelfde gevolgtrekkingen kwam als een koe met
menselijk verstand de eerste dagen van haar moederschap zou hebben gedaan.
Peinzend staarde ik naar het groen. Uit de verte klonk het dommelige gebulk door
de warme lucht. Koeien en kalveren. Vaders en zonen. Het leek mij onjuist het geval
van het kalf als een grotesk en pijnlijk ziekteverschijnsel af te doen, waarover families
en verpleegsters (behalve onder elkaar) het zwijgen bewaren. Door zijn tomeloze
fantasie, hoezeer uit een krank brein ontsproten, scheen mijn vader mij als fantast
eindelijk volledig zijn zegen gegeven te hebben. Ook hijzelf was maar een kinderlijke
dwaas, scheen hij te hebben willen zeggen, hulpeloos tegenover de werkelijkheid en
zich met de beelden van zijn ziel toch weer met die wekelijkheid metend. Door het
baren van het kalf (zo kon men menen) had mijn vader zich als kunstenaar
gelegitimeerd, als lotgenoot van mij, daarmee tevens zijn laatste bedenkingen
terugnemend. Mensen - sommige mensen - baarden niet alleen kinderen, maar ook
kalveren en schilderijen en onzin; en dat was ook goed, want de mens was meer dan
het dier. Zelfs Kraal baarde voortdurend onzin: zijn praktijk was éen grote,
onweerstaanbare grap van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zag men Kraal als een
paljas, dan werd hij pas een volwaardig mens. Want hij dacht, dat hij alles van zijn
patiënten afwist, die zelfmoord pleegden, omdat zij aan melancholie leden, die niet
goed spreken konden (en dus achterlijk waren), omdat zij een gespleten gehemelte
hadden achter hun hazenlip, - en in werkelijkheid wist hij minder, véel minder van
hen af dan mijn vader van het kalf, dat hij had gebaard en niet zelf had mogen
voeden...
‘Hallo, kómt de inspiratie?’
Blijkbaar kon dokter Kraal zijn auto niet alleen laten jakkeren, maar ook sluipen,
want hoewel het ding minstens tien beuken van mij afstond, had ik het moeten horen,
wanneer hij met zijn gewone roekeloze nonchalance gereden had. Wijdbeens stond
hij achter mij, overgoten door helder zonlicht en de grauwe confetti der
bladerschaduwen. Zijn hoed hield hij in de hand. Zijn schrandere blauwe ogen namen
mij op alsof ik een reconvalescent was, langzaam aan het genezen na een dier diep
tragische perioden van artistieke onvruchtbaarheid, waaronder ook de allergrootsten
gebukt kunnen gaan. Ik zeg niet, dat ik hem haatte; maar ik had opeens genoeg van
hem.
‘Een beetje in de put?’ vroeg hij, toen ik opstond en naar hem toeging, ‘je zou
eens aan het werk moeten, beste jongen...’
‘Juist’, zei ik, ‘dat had ik ook gedacht. Morgen ga ik weer aan
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het werk, op mijn atelier. Ik heb hier een heerlijke tijd bij u gehad’.
Onder het gekwinkeleer van de vogels slenterden wij naar de auto.
‘Je bedoelt toch niet, dat je weg wilt?’
‘Het wordt langzamerhand tijd, vindt u niet?’ zei ik, zonder hem aan te zien, ‘ik
mag geen misbruik maken van uw gastvrijheid, en ik wil erg graag nog eens
terugkomen.’
‘Als je dat dan maar doet’, zei hij, ietwat koel, ‘we hadden altijd gedacht, dat je
hier ook werken zou; dat hadden we zo aardig gevonden. Maar als je niet wilt...’
‘Ik zou zeker wel willen, dokter. Maar het gaat niet... Ik bedoel: het schilderij,
waar ik mee rondloop, zal ik alleen in mijn atelier kunnen schilderen...’
‘Groot schilderij? De zolder is anders tot je dispositie. Je laat je boeltje maar
komen, en je installeert je. We zijn dat gewend. Er is een groot raam in een van de
zolderkamertjes, pal op het Noorden. Evert heeft daar heel wat afgeschilderd. Geen
vals licht, - prachtlicht.’
Het zweet brak mij uit. Hij scheen werkelijk op mij gesteld te zijn. - ‘Het is geen
geschikt onderwerp voor uw huis, dokter.’
‘Ahaaa...’ - Met tintelende ogen keek hij mij aan. Wij waren de auto genaderd, en
hij zette zijn voet op de treeplank, en boog zich ver naar mij over, als wilde hij jolig
met mij samenspannen tegen onzichtbare en bespottelijke machten. - ‘Naakt, hè?
Maar jongen, dat zijn we absoluut gewend, maak je daar geen zorgen over. Onzin!
Zolang je het dienstmeisje niet als model wilt hebben... Kijk, Evert deed dat altijd
zo: in zijn atelier in de stad maakte hij de schets, naar de natuur, en dan kwam hij
bij ons om het uit te werken.’
‘Het is geen naakt’, zei ik.
‘Wat is het dan?’ vroeg Kraal.
‘Dat zal ik u zeggen. Het stelt drie figuren voor, in de entourage waar ik zo juist
zat, even voor u mij kwam... even voor u kwam. Drie figuren; of eigenlijk meer dan
drie; drie groepen, kan ik beter zeggen. Links staat Jan de Zwart, geleund op zijn
houthakkersbijl, achter de boomstam, met zijn hazenlip; en op de stam ligt zijn dode
vader vastgesnoerd met een eind touw, net als de harponier uit Moby Dick op de
Walvis. In het midden staat u, zoals u nu bent, zonder hoed en met uw colbert open;
en vlak voor u, op dezelfde beukenstam, zit Evert, een wat schimmiger figuur, een
schetsje te maken. En rechts ligt mijn eigen vader, die verleden jaar gestorven is, een
kalf te baren, óók op die stam.’
Hij week terug. - ‘Een kálf?!’
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‘Ik zei toch al, dat ik het moeilijk bij u in huis...’
Wat er in hem omging was uit zijn gezicht niet op te maken; misschien alleen
maar beroepsoverwegingen, met als voornaamste, dat een arts zich nergens over
verbazen mocht. Hij keek langs mij heen, en scheen zich mijlen van mij verwijderd
te hebben. Toch had ik niet het gevoel, dat dit een bekoeling betekende, en nauwelijks
een protest. Ik herinnerde mij, dat hij gezegd had: ‘Lang niet alle kunstenaars zijn
grote gekken, onzin, onzin...’ Toen wierp hij een vluchtige blik op zijn horloge en
opende het portier.
‘We zullen maar eens gaan eten, over een klein uur staan ze weer bij me op de
stoep. Het spijt me verdomd, dat je weggaat, maar een mens zijn zin een mens zijn
leven. Neen, na jou.’
Toen wij zaten, zei ik nog, bang hem voor het hoofd te hebben gestoten: ‘Het is
een eigenaardig schilderij, maar het berust geheel op werkelijkheid, dat kan ik u met
de grootst mogelijke ernst verzekeren; het berust meer op werkelijkheid dan een
boerderijtje of een bosgezicht. We hebben allemaal onze eigen manier van schilderen’.
Hij zei geen woord, en de auto hobbelde de Boslaan af, voorbij de zijweg met de
eikjes, voorbij het huisje waar Jan de Zwart woonde en op het erf waarvan een benige,
blonde vrouw in een slonzig blauw schort bezig was de was op te hangen. Kraal zei
nog: ‘Kijk, een konijn’ - wijzend naar het bos - en vijf minuten later zaten we aan
tafel. Op het horen van het grote nieuws was zijn vrouw diep teleurgesteld, maar zij
onthield zich van pogingen mij tot andere gedachten te brengen, omdat ook haar man
zich daarvan onthield. Zij waren erg aardig voor mij, erg zorgzaam; zijn vrouw zou
mij brood meegeven en boerenboter en kaas. Om vier uur zou ik vertrekken.
Het was half vier, toen dokter Kraal, van een paar visites teruggekeerd, mij onder
de arm vatte en zwijgend naar de salon bracht. Mijn arm hield hij stevig vast. Wat
betekende dit? Hadden zich in de salon een paar krankzinnigenverplegers opgesteld,
de doktersverklaring reeds op zak? Zou men zich op mij storten, wanneer de deur
openging? Was de veldwachter er bij? De salon was leeg. Hij leidde mij voor het
afschuwelijkste schilderij dat er hing, Evert's begaafdheid, Evert's stijl zozeer
onwaardig, en na mij te hebben losgelaten bleef hij er enige ogenblikken met iets
van vertedering naar kijken. Toen maakte hij een kort, zakelijk gebaar en zei:
‘Ik had je dit al eerder willen vragen. Evert was altijd nogal terughoudend in zijn
oordeel, begrijpelijk genoeg. Maar jou, als buitenstaander, en als vakman, zou ik
toch willen vragen wat je er van denkt. Hoe vind je dat dingetje?’
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‘Dat is dus niet van Evert?’ vroeg ik mij, een stap naderbij wagend.
‘Ik heb nooit les gehad, maar ik deed het graag, en ik heb altijd geloofd, dat Evert
zijn talent van míj had. Er hangen er hier in huis nog meer, en op je slaapkamer
hangen een paar tekeningen van me, dat is meer prutswerk, zo maar wat; maar dit is
het beste dat er bij is, dat vond Evert ook. Het is een gedeelte van de Boslaan, je
herkent het zeker wel.’
Nog iets dichter waagde ik mij bij het infame kladstuk, waarop de laan van mijn
dromen over vaders en zonen in vervaarlijke onherkenbaarheid was vereeuwigd. De
handtekening was eerlijk genoeg: niet E., maar M. Kraal; ik had hier nooit acht op
geslagen.
‘Nu?’
Ik draaide mij naar hem om. - ‘Het is natuurlijk dilettantenwerk.’
‘Natuurlijk’, zei hij ongeduldig, ‘want ik heb geen les gehad. Ik heb ook in geen
dertig jaar meer een penseel aangeraakt, het is allemaal van voor mijn trouwen. Zeg
gerust je oordeel, beste kerel, ik kan wel tegen een stootje. Je hebt goed en je hebt
slecht dilettantenwerk. Neem maar geen blad voor je mond.’
‘Helemaal goed, als dilettantenwerk, vind ik het niet’, zei ik aarzelend, terwijl ik
mij op de tenen verhief, als om beter te zien, ‘maar het is de Boslaan, dat is duidelijk.’
Hm, dat is al wat’, zei hij, met opluchting in zijn stem.
‘U moet niet vergeten, dat ik geen natuurschilder ben; op dit speciale gebied ben
ik eigenlijk een leek.’
‘Nou, nou...’
‘Maar als ik me niet vergis, is hier toch wel iets, niet veel, maar iets, van de stijl
en de visie van Evert in te herkennen. Niet, dat u hem beïnvloed zult hebben, maar
het zou zoiets kunnen zijn als een... als een familiestijl.’
‘Meen je dat werkelijk?’
‘Dat meen ik werkelijk’, antwoordde ik, hem recht in de ogen ziend, en niet
ontevreden over mijzelf, omdat ik hem op het laatste nippertje nog gelukkig had
kunnen maken. Hij glansde van zelfvoldoening.
Het schilderij met de drie vaders heb ik nooit geschilderd. Ik wil niet beweren, dat
er geen goede en aangrijpende, zij het enigszins duistere allegorie van te maken was
geweest, maar het was mijn genre niet. Ook bedenk ik mijn onderwerpen nooit van
te voren. Het had mij echter één onschatbare dienst bewezen: het had mij verlost van
de Kraals, van wie ik nooit meer iets gehoord heb. Met vaders kan men niet
voorzichtig genoeg zijn.
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Charles H. Wentinck
Camus en zijn Duitse vriend
Het is een dwaze, maar niettemin aantrekkelijke vereenvoudiging, net duitse volk
van voor 1933 voor te stellen als een grotestadspubliek op een zondag, terwijl alle
theaters zijn gesloten, en vervolgens het nazisme te situeren als een met kennis van
zaken geregisseerde opera, die in een behoefte danig voorzag. Het enthousiasme
voor de opvoering was zo groot, dat allengs de aanvankelijke toeschouwers
medespeler worden. De opera is massaal. Hij gaat op tournée. Zó ontstond het duitse
probleem: dat der in het westen wonende toeschouwers, die dat tot elke prijs wensten
te blijven. Die gaven hun voorkeur aan het bridgeavondje thuis, sprookjes lezen of
in de zon zitten. Toen de dynamische opera hun dat niet langer toestond kwam er
ruzie, waarbij de gezamenlijke bridge-drivers overwonnen. De opera verdween van
het toneel. Bij het nakaarten kwamen de bridge-drivers tot de ontdekking dat er
eigenlijk niets tegen de zucht naar opera viel in te brengen, omdat smaak het recht
heeft op acceptatie als onbetwistbaar phaenomeen. Enkel de behoefte, iedereen te
dwingen tot het theatrale gebaar - opzichzelf een behoefte, even curieus als alle
andere - was nogal vervelend, vooral omdat het bij de repetities nogal hardhandig
toe was gegaan. Daarom moest de hele opera maar verdwijnen, mèt regisseurs, mèt
directie. Weer is het zondag. Weer is de schouwburg dicht en de straat vol. Geen
bridge, geen zon, geen sprookjes: zij willen opera. Dàt is het duitse probleem.
Er is meer en verstandiger geschreven over dit probleem. Variaties op het thema: jij
houdt van opera en ik niet en mijn smaak is beter dan de jouwe. Het laatste argument:
omdat het de mijne is, werd meestal verzwegen. De vreemdste vossen, zelf sinds
jaar en dag ontgroeid aan wet en regel, preekten rigoureuze passies. De bewogenheid
was vaak echt, de smaak bijna altijd aantrekkelijker, inderdaad, maar allen vonden
het nodig, zich bij hun oordeel te beroepen op iets, dat de tegenpartij niet kende. Dat
was vreemd, vooral indien men tevoor het goed recht der willekeur had bepleit, en
tegen elke opvoering - zelfs van een opera - ja wilde zeggen, mits de toeschouwers
zich vermaakten en de zondag en de nausée om pluchen stoelen vergaten. Camus
wijdde een essay in briefvorm aan het probleem: Lettres à un ami allemand. De
duitse tegenspeler rechtvaardigt zijn liefde voor de opera aldus: La grandeur de mon
pays n'a pas
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de prix. Tout est bon qui la consomme. Et dans une monde où plus rien n'a de sens,
ceux qui, comme nous, jeunes Allemands, ont la chance d'en trouver un au destin de
leur nation doivent tout lui sacrifier. Camus, die naast zijn operette blijkbaar nog
ander solaas kent, antwoordt hem: c'est en faisant vivre la justice, que je veux faire
vivre mon pays. Het gaat naar zijn mening niet aan, er maar op los te spelen. Er zijn
ten slotte grenzen: de gerechtigheid bijvoorbeeld. Met bevreemdende overtuiging
wijst hij de duitser terecht. Zijn eigen held Caligula, een soort Heliogabalus, die een
plotselinge hekel aan de lege zondag had gekregen, liet hij zeggen: qui oserait me
condamner dans ce monde sans juge, où personne n'est innocent?
Camus durft...
Tricherie de ceux qui vivent non pour la vie elle-même, mais pour quelque grande
idée qui la dépasse, la sublime, lui donne un sens et la trahit. (Le Mythe de Sisyphe.)
Wat is er eigenlijk tegen dit ‘bedrog’, zolang het te goeder trouw is? Mag men hier
zelfs van goede trouw spreken, die immers veronderstelt een bewust te werk gaan?
Dit ‘bedrog’ wordt geboren en aanvaard uit zelfbehoud. Misschien is de ‘eerlijkheid’
van Camus, die zich neergelegd heeft bij het besef, dat zijn vermogens ontoereikend
zijn om meer te ervaren dan de volstrekte absurdité van zijn bestaan van moediger
allure dan het voortijdig toegeven aan een denktraagheid, bij de gratie waarvan de
illusie standhoudt. Misschien ook maakt het enig verschil, indien hij de gerechtigheid
aanvaardt als een standverplichte goede gewoonte en niet als een hemels attribuut.
Het is dan een keuze, zoals de wil tot eerlijkheid een keuze is. Maar wie zal de vele
vreemdelingen, die naast l'Etranger Camus deze aarde bevolken, ooit kwalijk kunnen
nemen, dat zij een herberg boven de eindeloze weg verkiezen? Blijkbaar is er een
elementaire behoefte in de sterveling, te ontkomen aan een uitzichtloze eindeloosheid.
De een kiest de borrel, de ander de preek. Maar is het niet enkel willekeur, zich schrap
te zetten tegen de drang naar verlossing? Wat zou de tegenkeuze meer waard maken
dan een des-illusionering ad infinitum?
De vrijwel altijd banale argumentatie der duitse keuze doet in dit verband niet ter
zake. Het gaat er hier enkel om, die keuze te verklaren, en aan de hand van een
gevonden verklaring de onhoudbaarheid van een veroordeling op de manier van
Camus te bewijzen. Sinds de hemel werd ontmaskerd als een schone droom ligt het
vaderland in dezelfde wolken. Het hemelse gerecht van Vondel werd het volkse
gerecht der vaderlanders, en verlossing wordt nog slechts in het volk gevonden. Wie
het vaderland onderwerpt aan een absolute gerechtigheid slaat in
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de lucht. Jaspers, die een breedvoerige scholastiek om Die Schuldfrage spon, legt
aan de gevonden drie schuldbegrippen de metaphysische schuld ten grondslag. Voor
wie deze laatste schuld echter niet bestaat vervallen terstond de drie andere, met
name dus voor de nazi's. Hetzelfde geldt voor de Idee gerechtigheid, die het
uitgangspunt van Camus' veroordeling is. Want sinds staat en hemel samenvielen is
het beroep op die hemel, of op hemelse attributen als gerechtigheid zonder effect.
Inderdaad is de staat in Duitsland de wereldse aequivalent van de nu aan het gezicht
onttrokken hemel. Het nazisme is één van de vormen die de wereldlijke religie heeft
aangenomen, nadat de christelijke ecclesia uiteen was gevallen. Het is niet de eerste
vorm; een lange reeks politieke godsdiensten gaat vooraf, al is misschien nooit eerder
het religieuze karakter der gemeenschap zo duidelijk gebleken. De mensheid, het
volk, de klasse en het ras waren achtereenvolgens de collectiva, die in de plaats van
God als realissimum werden beleefd. Een mystique humaine deed zijn intrede in de
wereld; wie het nazisme wil veroordelen, moet het ook als zodanig bezien. De
scheiding tussen staat en religie, onbekend in de antieke polis, vond haar codificatie
onder andere bij Thomas van Aquino. Hij kent aan de Kerk zonder voorbehoud het
recht der spirituele zorg toe. De Staat heeft slechts de plicht, zó zijn heerschappij uit
te oefenen, dat de onderdanen optimaal in staat worden gesteld, hun ziel te
vervolmaken. Met deze autorisatie van de scheiding tussen Kerk en Staat is het
teloorgaan van de Pax Romana bezegeld. De Hohenstaufenkeizer Friedrich II doet
nog een poging, de sacrale eenheid tussen het pontificale en het monarchale te
herstellen, maar de Paus beseft het gevaar, dat hem van hier dreigt en roept Friedrich
tot Antichrist uit. De eerste binnenwereldlijke politieke religie had toen zijn intrede
gedaan in het domein van de christelijke ecclesia. Die ontwikkeling bleek niet meer
te stuiten. In Hobbes vond de politieke religie zijn Paulus. Hij werd de theoreticus
van de almachtige staat, de Commonwealth, die evenzeer als de Kerk een corpus
mysticum was. Lang voor het Derde Rijk zijn duizendjarige heerschappij vestigde
was Hobbes reeds er van overtuigd, dat men enkel de meningen van de onderdanen
in de gewenste richting behoefde te leiden om eenheid in hun handelingen te brengen.
Hij ging er daarbij wel van uit, dat de meningen waar moeten zijn, maar elke
tegenstelling is bij voorbaat uitgesloten, want leerstellingen, die de eendracht van
het land verstoren kúnnen niet waar zijn. Het Sacrum Imperium, vanuit Rome
geregeerd door de Vicarius Christi, is voor hem van geen betekenis meer. De staat
zelf is kerk, als in de oudtestamentaire joodse theocratie, en een universele chris-
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telijke ecclesia brandmerkt hij consequent als des duivels.
Het door Hobbes gevonden symbool der Commonwealth bleek zich zeer goed er
toe te lenen om met andere inhouden te worden gevuld. Velerlei wereldlijke ecclesiae
ontstonden, los van elk universeel verband, zèlf oorspronkelijke sacrale substantie.
Soms wordt de schijn van een legitimatie-van-bovenaf nog gehandhaafd; de nemesis
der geschiedenis, de wil van het lot of het bevel van het bloed doen goede dienst.
Aanvankelijk is nog de mensheid het grote collectivum, waaraan het bestaan van de
enkeling zijn opdracht ontleent. Kant ziet de zin van de individuele existentie in de
instrumentale arbeid ten bate van een collectieve Vooruitgang. Reeds voor Fichte
echter zijn het enkel de duitsers die aan hun wezen de wereld zullen genezen, terwijl
Comte de positieve geest uitsluitend door de zonen van Frankrijk gedragen weet.
Marx wijst de opdracht, het eindrijk te verwezenlijken, toe aan het proletariaat.
Gobineau is daarna de eerste, die de strijd der rassen het wereldtoneel laat beheersen,
en deelt de heldenrol toe aan het blonde Noordras. Elk vond zonder veel moeite de
bijpassende duivel. Kant ging driest te keer tegen het driftleven der stervelingen,
Fichte vond hem baarlijk in Napoleon. De positivisten gingen hem te lijf in alles wat
met religie en metaphysica te maken had, terwijl het proletariaat zijn erfvijand in de
bourgeois ontdekte. De Joden, - ‘die Gegenrasse’, - waren zijn laatste gedaante.
Alle collectiva, die in de plaats kwamen van de Civitas Dei, hebben gemeen, dat
het bestaan van de enkeling slechts geacht werd zin te hebben voor zover het van
belang was voor het bestaan van de gemeenschap. Het kwam zelfs zover, dat de
enkeling alle beperkingen, die de gemeenschap hem oplegde, niet meer voelde als
een door bepaalde omstandigheden geboden noodzaak, maar als iets, dat hij eigenlijk
begeerde. Zij werden middelen tot religieus-extatische eenwording met de nieuwe
god: het collectivum. Samenzang en marschpas, arbeidsdienst en uniform waren de
binnenwereldlijke vormen der unio mystica. Een nieuwe religieuze geheimtaal werd
ontleend aan de duitse Romantiek: de volksgeest was daar al ontdekt als een sacrale
substantie, een boventijdelijk iets, dat in de mens en zijn werken gestalte aanneemt.
Sinds die Romantiek was de geborgenheid in klassieke zekerheden weggevallen, de
mens stond opnieuw als vreemdeling in een vreemd heelal. Met de eenzaamheid te
midden van het herleefde onbekende groeide de behoefte aan verlossing. Deze
behoefte ligt ten grondslag aan de politieke religie. Sinds de christelijke kosmos in
scherven was gevallen werd de zinloosheid van het Sein zum Tode onafwendbaar
duidelijk. Angst en eenzaamheid overvielen de mens die zich een vreem-
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deling in de wereld wist. De totaliteit van het volk bood de laatste kans op bevrijding
uit de groeiende vereenzaming. In Die Lieder vom Reich van de
nationaal-socialistische dichter Gerhard Schumann vond dit geloof zijn verwoording:
Und ich war Einer. Und das Ganze floss,
Und siehe: aufwärts schwang die neue Brandung.
Und mit der Strömung war ich gut und gross
Und hingegeben und durchstiess die Wandung
Und brach eratmend vor aus Damm und Deich.
Verlor michselbst und fand das Volk, das Reich.

Wanneer het vaderland de laatste god is, aangesteld vanuit een evidente behoefte,
doet het er niet toe, of het s'égale à la plus belle image que nous avons de lui. Achter
de werkelijkheid van de Staat ligt de droom van het Rijk, en het Rijk is laatste
toevlucht aller dromen, la plus belle image op zich zelf. Wanneer Camus dat Rijk
aanvalt, omdat het het rijk van de leugen is, slaat hij in de lucht. Allereerst, omdat
hij zelf niet vanuit een waarheid kan spreken. Maar ook, omdat De Waarheid in
scherven ligt, en waarheid nog slechts die leugen is, die zum Dasein verführt. De
duitse waarheid was het Rijk, de duitse leugen het niet-Rijk: God en Duivel. Wanneer
de duitse jongen zegt: Allons, vous n'aimez pas votre pays, heeft hij, in zijn opzicht,
gelijk. Men kan zijn god niet onder voorbehoud liefhebben, zoals Camus eist. Zonder
twijfel is het waar, dat de Fransen nog zich zelf moeten overwinnen alvorens zij held
kunnen zijn. Maar wat is dit meer dan een bewijs, dat voor hèn andere dingen in dit
leven heilig zijn, - misschien wel het leven zelf? Terwijl voor de Duitsers het leven
pas zin krijgt zodra het ergens voor ‘ingezet’ kan worden.
De Duitser heeft eerder de smaak van de dood, dan die van het leven beet. Ergens
is in hem de drang, het leven prijs te geven, te marcheren, desnoods ‘ohne Fahne’,
zoals Ernst Jünger proclameerde. Sinds de christelijke décors ineengestort zijn brak
de furor teutonicus los over Duitsland. Heine voorspelde op de laatste bladzijden
van zijn Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland: het
Christendom heeft - en dat is zijn schoonste verdienste - deze brutale Germaanse
strijdlust enigszins getemperd, het kon die echter niet vernietigen. En als eens de
temmende talisman, het Kruis, breekt, dan wordt de wildheid der oude strijders weer
opgerakeld, de waanzinnige Berserkerwoede, waarover de Noordse dichters zoveel
zingen. Deze talisman is murw, en de dag zal komen waarop hij jammerlijk in elkaar
zakt.
Jung beschreef deze Germaanse oerdrift, die volgens hem ein

Libertinage. Jaargang 2

123
seelischer Faktor irrationeller Natur is als een herleving van een Wüten, dat zijn
archetype in Wodan-Dionysos heeft. Het neerslaan van deze drift is volgens hem
niet meer dan een reculer pour mieux sauter, en het nationaal-socialisme zal zeker
niet het laatste woord zijn. De Duitser trok radicaal zijn conclusie uit de leegte, die
Nietzsche had voorspeld. Over dit radicalisme schreef Max Steiner, toen hij Bruno
Baur's Posaune des jüngsten Gerichts besprak: Der Deutsche und Er allein bekundet
den weltgeschichtlichen Ruf des Radikalismus, und Er allein ist radikal, und Er allein
ist es ohne Unrecht. So unerbittlich und rücksichtslos ist keiner, denn er stürzt nicht
allein die bestehende Welt, um selber stehen zu bleiben; er stürzt sichselbst. Wo der
Deutsche umreisst, da muss ein Gott fallen und eine Welt vergehen. Bei den Deutschen
ist das Vernichten - das Schaffen und Zermalmen des Zeitlichen - seine Ewigkeit.
Baur was anarchist en nogal zonderling, maar op de juistheid van zijn visie op de
duitse natuur valt weinig af te dingen.
Zelfs Camus erkent de wil tot vernietiging. Il y a toujours en nous quelque chose
qui se laisse aller à l'instinct, au mépris de l'intelligence, au culte de l'efficacité.
Maar hij geeft er de voorkeur aan, uit te wijken naar ‘l'esprit’, - nous y sommes plus
à l'aise. Dat wil zeggen, bij hem, naar een esprit, die nog slechts tot het besef van
het absurde leidt, en het leven zich laat wegredden naar des lieux où meurt l'esprit
pourque naisse une vérité qui est sa négation même. Vreemde tegenspraak... Eerlijker
klinkt de verantwoording van zijn keuze uit de woorden die Chesea tot Caligula
spreekt: parce que j'ai envie de vivre et d'être heureux. Je crois qu'on ne peut être
ni l'un ni l'autre en poussant l'absurde dans toutes ses conséquences. Maar daarop
kan Camus zelf zich niet beroepen, nadat hij in Le Mythe de Sisyphe aan anderen
heeft verweten, dat zij de consequenties van het absurde niet aanvaardden. Hij eist
immers van het leven, dat het faire vivre l'absurde is, sans autre but que celui
d'épuiser le présent. Deze mogelijkheid bood Hitler voor de jonge Duitser die Camus
beleert in zijn brieven. Hij marcheerde als de conquérant, door Camus als
mogelijkheid van vivre l'absurde ontworpen, van avontuur tot avontuur naar de dood,
ook toen hij wist que l'action est en elle même inutile.*)

*) Misschien miste Hitler zelf de allure van de grootscheepse avonturier, - zijn physionomie
laat het vermoeden, al is het moeilijk, hem los te weken uit zijn eigen mythe. Zeker echter
kan men het nazisme alleen dan een absurdisme of nihilisme noemen, wanneer men daaronder
de negatie verstaat van wat het Westen aan waarden in ere hield. Het substitueerde zelf echter
zoveel onbewijsbare narigheid dat het, geconfronteerd met een consequent nihilisme,
volkomen in de lucht zou komen te hangen. Enkel het edelfacisme van bijvoorbeeld Ernst
von Salomon zou zich op een grote mate van eerlijkheid kunnen beroepen, hoewel ook die
op zichzelf wel aanvaardbare houding onafwendbaar leidt tot een georganiseerde
stompzinnigheid.
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Caligula, Romeins keizer, vertoont vele trekken van een modern dictator. Op een
dag komt hij tot het besef van het absurde. Tot dusverre beheerste de wil, onder alle
omstandigheden het gezicht te redden, zijn leven. L'inceste, soit, mais discret! is de
moraal, die de hofkringen aanvaarden. Caligula onttrekt zich daaraan, - het absurde
zal zijn loop hebben. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable, verklaart hij.
J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose
qui se dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. Men werpt hem tegen,
dat de redenering misschien wel opgaat, maar onmogelijk consequent valt door te
voeren. Caligula antwoordt: Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais
jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à
la fin. Jusqu'à nier l'homme et le monde, voegt hij er elders aan toe. Caesonia, vriendin
van de keizer, zegt hem, dat er goed en kwaad is, recht en onrecht, en verzekert hem
dat dit nooit zal veranderen. Ma volonté est de le changer, antwoordt Caligula. Dat
was ook het antwoord van Hitler. Caligula ontkomt op zijn wijze aan de eenzaamheid:
quand je ne tue pas, je me sens seul. Hij weet waartoe zijn consequente houding zal
leiden: lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur la terre. Cherea, een vroeger
vriend van Caligula, is nu aanvoerder van het verzet tegen het schrikbewind: j'ai le
gôut et la besoin de la sécurité. La plupart des hommes sont comme moi. Ils sont
incapables de vivre dans un univers où la pensée la plus bizarre peut en une seconde
entrer dans la réalité. Uit de behoefte de vivre et d'être heureux veroordeelt hij
l'absurde dans toutes ses conséquences. Weerlegging van het absurde is onmogelijk,
maar: il faut bien frapper quand on ne peut réfuter.
Frapper, quand on ne peut réfuter, - dat is het enige eerlijke antwoord op het nazisme.
Beroep op la Justice is een onwaardige argumentatie. Toeslaan, ook al kan men niet
weerleggen, omdat men de behoefte heeft, te leven naar een keuze, bepaald door de
dix siècles d'intelligence qui nous ont appris l'art et les bienfaits du naturel. Wij
stellen prijs op ons spel, wetende dat het niet meer dan een spel is, vie pour la vie,
met de noodgedwongen aanvaarde taak, het te verdedigen tegen ieder, die ons een
Leben für Gott, das Reich oder die Ehre wil opdringen. Zonder overtuiging, zonder
recht. Enkel le goût de l'art et les bienfaits du naturel.
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H.A. Gomperts
Jagen om te leven (slot)
7.
Van de ‘cafard’ naar de askese, il n'y a qu'un pas. Onder de gevaren, die de wolfmens
- onze westelijke, individualistische activiteitsmens - bedreigen, is het spijkerbed
van de fakir niet het geringste. Want hoe vreemd ons deze zelfkastijding ook
voorkomt, het cafardisme is in wezen niet verschillend van die ijzeren discipline.
Jean-Paul Sartre schrijft een spijkerschrift, waarop de westelijke fakir zijn vermoeide
leden met devotie uitstrekt. De uitgemergelde sprinkhanenvreter neemt zijn toevlucht
tot een techniek, die werkt, omdat de oude charmes hun doeltreffendheid verloren
hebben. Ook in de uitmergeling kan men gulzig zijn en onder bepaalde
zielsomstandigheden wordt de sprinkhaan de maximale delicatesse. Wij luisteren
daarom niet zonder argwaan naar degenen, die Boeddha wensen na te volgen.
Natuurlijk zijn zij, op het voetspoor van hun Meester, tegen de actieve zelfkastijding
gekant. Maar zij propageren het afleggen van de begeerten en zij vinden dus evenals
de asketen hun wellust in de woestijn. Het doet weinig ter zake, of zij daar slachtoffers
worden van enkele metaphysische luchtspiegelingen, zoals Aldous Huxley en
Christopher Isherwood (die zich dan ook niet op Boeddha, maar op de Vedanta
beroepen), dan wel het perspectivisch bedrog daarvan doorzien zoals Vestdijk. De
techniek, die bestaat uit het uitbranden der verlangens, het afstand doen van
zinnelijkheid en hartstocht, is dezelfde. Deze Indische heilanden gaan er alle van uit,
dat men het geluk bereikt door het lijden op te heffen en dat het lijden voortkomt uit
de begeerten. Maar voor wie geldt deze Indische logica van geluk en lijden eigenlijk?
Voor enkele bijzondere mensen, die onder hun hartstochten gebukt gaan of voor ons
allen? Indien deze techniek - want iets anders dan een techniek om het geluk te
bereiken, is het niet - ons wordt aanbevolen als de toekomst der religie, dan lijkt het
toch nodig om daarbij enige kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats komt dan
het persoonlijke bezwaar van mensen, die anders zijn: voor ons vallen de hartstochten
niet samen met lijden, maar eerder met geluk. Onze gelukstechniek bestaat niet uit
het doden, maar uit het bevredigen van die hartstochten. Ons leven is het functionneren
van onze zinnelijkheid; wat wij in onze verstandelijkheid, in onze ‘vergeestelijking’,
in onze ‘bezield-
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heid’ het meeste en intensiefste genieten, dat is de zinnelijkheid ervan. Wij beperken
onze hartstochten niet, wij breiden ze uit: ons denken, de nuances daarin, onze critiek,
de standaard, waarnaar wij oordelen - zij zijn onmiddellijk verwant aan reuk en
smaak, zij zijn hartstochten, wier afkomst wij niet zullen verloochenen; wij hechten
eraan om de lichamelijkheid er in te blijven proeven. Huxley predikt de ‘detachment’,
de ‘onthechting’, maar voor hen, die niet onder het heiligenperspectief leven en zelfs
de superioriteit van de ‘heilige’ niet erkennen, is de gehechtheid een uitdrukking
voor het leven zelf: de gehechtheid aan de eigen dingen, aan vrouw en kind, aan het
goede der aarde. Natuurlijk brengen de hartstochten ‘lijden’ mee en is het
onvermijdelijk gevolg van de gehechtheid de pijn om ‘verlies en dood’. Maar eens
en ergens moet men de keuze maken, of men het een aanvaardt met het ander of
beide verwerpt.
In de tweede plaats is het de vraag, of het boeddhistische voorschrift, behalve van
belang voor bepaalde individuen, als doeltreffend kan worden beschouwd voor de
species ‘homo sapiens’, gezien als een soort, die in het begin van haar ontwikkeling
staat. Het is dan de vraag, of de afschaffing der begeerten niet een verarming betekent
van ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor de evolutionnaire hoofdweg verlaten
wordt voor een specialistische slop. Nu zijn wel is waar voorschriften en geneeswijzen
altijd verarmingen. Hetzij door verdoving van het een, hetzij door stimulering van
het ander (ten koste van het een) geeft men mogelijkheden prijs. Evolutie betekent
het prijsgeven van mogelijkheden. Men snoeit in de breedte om hoger te groeien. In
iedere roes, die een vergiftiging is van bepaalde hoedanigheden, krijgen andere een
betere kans. Dat is ook de zin van de askese en van de onthechting: uit een beperking
volgt een verruiming. De vraag is alleen: is de verarming een ‘reculer pour mieux
sauter’ dan wel een doodlopende ‘short cut’ naar een voorbarige volmaaktheid? Op
het eerste gezicht - en ik ga hier niet verder dan het eerste gezicht - lijkt de
boeddhistische oplossing zo'n evolutionnair slop: zij betekent misschien een zekere
volmaaktheid voor het individu en ongetwijfeld een kans voor een aantal ‘geestelijke’
hoedanigheden, die door een minder radicale besnoeiing van hartstochten niet aan
bod zouden komen. Maar men geeft tevens mogelijkheden er mee op, die meer
schijnen te beloven dan deze afsterving. Uit het gezichtspunt van de evolutie-wet,
die alleen voorlopige specialiseringen toelaat, is het boeddhisme de grootste zonde.
Het betekent een voorbarige stabilisatie in een fase van twijfelachtige waarde, het
voorbarig afwijzen van een geloof in een onbekende bestemming, een voorbarig
défaitisme tegenover alles wat de mens heeft aan perspec-
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tief, hoop, toekomst...... Het is ‘het gevaarlijke tevroeg’, de verregaande specialisering
van uitzonderingsindividuen, die ‘het dier’ in zich verminken bij wijze van meest
doeltreffende kastijding.
Het moment lijkt nog niet gekomen om de zinnelijkheid prijs te geven, om af te
zien van de kansen, die de hartstochten bieden, om de lichamelijkheid over te doen
voor een geestelijke appel en een mystiek ei. De mens is biologisch nog jong. Uit de
ondergangstheorieën, die al meer dan een halve eeuw in de mode zijn, krijgt men
wel is waar een andere indruk. Maar deze theorieën, die wel hardnekkig zullen worden
aangehangen tot het jaar 2000, zoals ook apocalyptische verwachtingen opgeld deden
tot het jaar 1000, behoren tot de ouderdomsstoffen, die de jeugd steeds weer moet
uitstoten, om jong te blijven. Het is mijn overtuiging, dat de mens een dier is, dat
nog lang jong zal zijn. De sensualiteit is een weg naar het geluk, die de jeugd niet
zonder zelfverminking kan versmaden. Al zijn de zinnen eeuwenlang door neurotici
en sombere dieren vergiftigd en verdacht gemaakt, er is duizend maal meer
‘gezondheid’ in phallus-cultussen en Priapus-diensten dan in de kluizenaars-trucjes
van de geremde narcissussen, die zij voor mystieke extasen verkopen. De onthechting
aan de begeerten gaat altijd samen met de belastering er van, met de belastering zelfs
van de geslachtsdelen: de natuurlijke mens...... versmaadt de hevige, doch kortdurende
vervoeringen, waarin minnende en zich parende stervelingen de tragische parodie
beleven van wat volstrekte zaligheid zou kunnen zijn. In plaats van zich met een
vrouw te verenigen, door middel van een naar de omvang te verwaarlozen onderdeel
van zijn lichaam, verenigt hij zich met alles...... Aldus Vestdijk in De Toekomst der
Religie.
Deze theorie betreffende de ‘natuurlijke mens’, aan wie Vestdijk zulke wonderlijke
voorkeuren toeschrijft, hangt samen met de door hem gehanteerde karakter-indeling
van Jaensch, die onderscheidt tussen geïntegreerden en gedesintegreerden en de
eerste categorie weer in naar buiten en naar binnen geïntegreerden. Deze typologie
is alleen maar geldig voor hetgeen men er mee bewijzen wil. De culturele
desintegratie, die Jaensch bewijzen wilde, is niet meer dan een uitdrukking van
Jaensch' verhouding tot de cultuur en in eerste instantie waarschijnlijk niets anders
dan een persoonlijk probleem. Desintegratie is een verschijnsel als griep: een diagnose
voor een onwel-zijn, dat geen grotere duidelijkheid had dan dat het verschilt van
wei-zijn. Men duidt de ziekte als desintegratie onder invloed van de
ondergangsgedachte, die aan de orde is. Wij leven in een tijd, waarin men ook ‘het
kind’ heeft ontdekt, dat zonder zijn voorkennis voor ‘geïnte-
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greerd’ wordt uitgekreten. Dat is een opinie, die evenveel duurzaams bezit als de
mode, die voorschreef, dat de taille op de hoogte van de heup moest worden gedragen.
Physiologisch zit de taille nu eenmaal ergens anders en zo is in het mensenleven de
prille jeugd niet het tijdperk, waarin de hoogste wijsheid wordt bereikt, ook al heerst
die opinie gedurende enkele seizoenen bij de toonaangevende kleermakers in de
literatuur. Ook Vestdijk beschouwt ‘het kind’ als een voorbeeld voor de constructie
van zijn ‘natuurlijke mens’, die wij moeten trachten te worden. Het lijkt mij een
meedoen aan een dwaze mode om aan te bevelen, dat wij in enig opzicht ‘terug’
zouden moeten naar het kind, waar wij juist vandaan komen. Het is waar, dat wij
door volwassen te worden ook het een en ander verliezen, maar dat betekent nog
niet, dat wij daarom moeten nalaten om volwassen te worden. Degenen, die
terugverlangen naar het kind, maken de indruk, dat zij zeggen willen, dat wij een
verkeerde weg zijn ingeslagen door niet kind te blijven; dat wij althans de verkeerde
kant zijn opgegaan en dat wij daarom rechtsomkeerts moeten maken. Zij zouden
misschien gelijk hebben, als het waar was, dat het leven zich achterste voren beter
liet leven dan in de gebruikelijke richting. Ik wil zelfs aannemen, dat dat voor
sommigen geldt. Maar men moet het niet aan anderen opleggen, die loyaal willen
blijven aan de richting van hun eigen ontwikkeling. Indien men ‘desintegreert’ door
volwassen te worden, dan is dat blijkbaar de natuurlijke gang van zaken. Het
grond-ideaal van ‘de’ religie baseren op de kinder-fantasie van de
‘natuurlijk-volmaakte’ mens is een volmaakt onnatuurlijke bezigheid, die even weinig
toekomst in zich draagt als de infantilistische mode van de dag.
Vestdijk verbindt de religieuze behoefte, die hij aan de mens als zodanig toeschrijft,
met dit kinderlijk streven naar het geslachtloze ideaal van de natuurlijk-volmaakte
mens. Hij laat echter na te verklaren, hoe het komt, dat er mensen zijn zonder die
behoefte, al geeft hij te kennen, dat hij deze lieden als ‘religieus onbegaafden’ zou
willen beschouwen, waarbij zich dus het zonderlinge verschijnsel voordoet, dat een
behoefte plotseling niet onder de verderfelijke begeerten, maar onder de verheffende
talenten moet worden gerekend. Dat de warmhartige en overigens lang niet onbegaafde
Stendhal als religieus onbegaafd zal moeten worden verdoemd, kan dan misschien
tot troost strekken voor die lezer van Vestdijks boek, die van zijn eigen talentloosheid
op dat gebied zou kunnen zijn geschrokken. Maar hij stelle zich ook overigens gerust:
het religieuze streven naar een natuurlijk-volmaakt ideaal mag men allerminst
vereenzelvigen met het streven naar geslachtloze en hartstochtloze heiligheid. Religie
is
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niet altijd een surrogaat voor erotiek; zij gaan vaak genoeg samen. Men behoeft
slechts aan de Indische Kali- en Ramakrishna-verering te denken, om westelijke
voorbeelden niet eens meer nodig te hebben. Overal, waar men vruchtbaarheidsriten
aantreft, is het religieuze ideaal zéér geslachtelijk en zéér potent. Niet alleen het oude
Griekenland en andere heidendommen hadden in dit opzicht leerzame orgieën, maar
ook het christendom heeft zich in talrijke secten sexueel niet onbetuigd gelaten. De
geschiedenis van deze secten is niet altijd achterhaalbaar, omdat de officiële kerken,
die de sensualiteit aan de duivel toeschreven, meestal tot geheimhouding noopten.
Het zou echter de moeite lonen om te onderzoeken bijvoorbeeld welke praktijken
de vrolijke monniken van Medmenham in de 18de eeuw er op na hielden en zovele
andere geheime genootschappen, waarvan de leden in het politieke leven van hun
land vaak een beslissende invloed hebben uitgeoefend ten bate van verlichting en
vrijheid. Wat het meest treft in al deze van Rabelais afstammende libertijnen, is juist
een kinderlijke overmoed, althans een jeugdige vitaliteit, waartegen alle doctrines
van onthechting en afstand van begeerten afsteken als de belijdenis van de aftakeling.
Zo gezien, verschijnt de leuze ‘terug naar het kind’ als het ideaal van de seniliteit en
het wordt duidelijk, dat de geslachtloosheid, waarnaar ook de ouder wordende
Schopenhauer verlangde, niet op het kind, maar op de senex moet worden
geprojecteerd.
Afgezien van dit verlangen naar sexeloosheid komt Vestdijks streven naar de
natuurlijk-volmaakte mens neer op een veralgemening van wat Ter Braak de
‘menselijke waardigheid’ noemde. Ook deze ‘menselijke waardigheid’ is een religieus
principe, dat wil zeggen een begrip, dat voortvloeit uit een vrijwel onvermijdelijke
zelfverheffing.
Al is Ter Braaks historische verantwoording van zijn principe minder ijdel dan
Vestdijks psychologische demonstratie, ik kan mij bij dit begrip ‘menselijke
waardigheid’ niet onttrekken aan de associatie met een jacquet en een plastron-das,
kledingstukken, die men, zoals iedere waardigheid, kan afleggen; die men, onder
sommige omstandigheden moet afleggen om niets dan een kwetsbaar en sterfelijk
organisme over te houden. Kwetsbaar, omdat men dan ook aan alles blootstaat, niet
alleen aan marteling, vernedering, vergassing, maar ook aan de verleiding om te
martelen, te vernederen, te vergassen. De actieve vorm van deze werkwoorden is
hier de belangrijkste: hiertoe kan men zelf en alleen besluiten, hieraan staat men
onmiddellijk bloot zonder tussenkomst van anderen, die zulke besluiten zouden
kunnen nemen. Waarom zou ik nalaten iemand te martelen, gesteld, dat ik er lust toe
gevoelen zou? Ter Braak antwoordt: omdat het in
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strijd is met de menselijke waardigheid; Vestdijk, omdat het afbreuk doet aan mijn
streven naar de natuurlijk-volmaakte mens. Beide antwoorden (die veel op elkaar
lijken) zijn voor mij onbevredigend, omdat zij schematiseringen, rationaliseringen
zijn van de motieven, waarom ik mij van dit martelen onthoud. Ik doe dat misschien
uit angst, uit kudde-geest, uit zachtzinnigheid; omdat de aandrang om het te doen te
gering is, om allerlei taboe's, die op een dergelijke handeling liggen, te doorbreken.
Maar als de aandrang groot genoeg wordt, als ik een aanzienlijke zin in misdaad
krijg, dan doe ik het wel: getuige de misdaden, die er dagelijks begaan worden door
mensen, van wie ik weinig verschil. ‘Menselijke waardigheid’ en Vestdijks
psychologisch gegrondveste religieuze behoefte zijn niets anders dan scholastiseringen
van een bestaande moraal, waarvan de traditionele geldigheid is ondermijnd en
waaraan deze formules misschien een nieuwe glans en, inderdaad, een zekere
waardigheid verlenen.
Maar zij zijn niet de moraal zelf. Psychologisch spelen zij geen andere rol dan de
politie. Het probleem wordt pas scherp gesteld, als ik verklaar, hoe het komt, dat
men met dezelfde formules een tegengestelde moraal kan belijden. Iedereen kan zelf
de politie zijn, zelf vaststellen, wat onder menselijke waardigheid moet worden
verstaan. De christelijke gelijkheid, waarmee Ter Braak dit begrip vereenzelvigde,
heeft immers nooit bestaan: evenmin in de praktijk als in de theorie. De vernieuwing,
die de christelijke moraal bracht, was niet de creatie van een universele gelijkheid,
maar een revolutionnaire premie voor de armen, de verdrukten. Het christendom
betekende een - uiteraard tijdelijke - omkering van élites: de uitverkorenen der aarde
werden de verworpenen des hemels en de slaven promoveerden tot meesters en
zaligen: de eersten zullen de laatsten zijn. De menselijke waardigheid heeft zich ook
altijd aan een beperkte gelijkheid gehouden, die tot niets meer machtigde, dan dat
men van dezelfde hoogte mocht neerzien op de buitenstaander. De buitenstaander:
de barbaar, degeen, die niet tot het uitverkoren volk behoort, de niet-ariër, de
niet-blanke, de verdoemde, de primitief, die zich zelf niet besturen kan, of ook de
niet-bezittende, de buiten een côterie, clan, club levende, de métèque, de underdog,
rijp voor een nieuwe religie van verworpenen, die de nieuwste premie zal prediken
voor de nieuwste élite...... De menselijke waardigheid van de kunstenaar strekt zich
veelal niet verder uit dan zijn gilde en de religieuze principes van het
‘mystiek-intospectieve type’ verbieden hem niet neer te zien op de ‘metaphysisch
projecterenden’ en van nog grotere hoogte op de ‘religieus onbegaafden’, die eigenlijk
niet meer dan vuilnis zijn.
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8.
Twee woorden zou ik uit het voorgaande willen lichten ter benadering van de
conclusie, waarnaar ook de scepticus ten slotte verlangt als naar een toonbare trofee:
gehechtheid en zelfverheffing. De gehechtheid aan de dingen der aarde werd als een
kenmerk van het leven beschouwd. Het begrip ‘religie’ werd afgeleid uit een
zelfverheffing, die ‘vrijwel onvermijdelijk’ werd genoemd. Men kan de aard van
deze gehechtheid nader bepalen door vast te stellen, dat de bezigheid van het leven
bestaat uit het differentiëren van de gehechtheid. Men geeft meer om het ene ding
dan om het andere, men onderscheidt tussen goed en kwaad, tussen mooi en lelijk,
men onderscheidt tussen mensen, geeft dingen op ter wille van mensen of omgekeerd.
Men beweegt zich in de wereld, aanvaardend en afwijzend, zich hechtend en
onthechtend, d.w.z. critisch. De ‘onthechte’, die bij niets geïnteresseerd is, mist het
vermogen tot waardebepaling en het besef van rangorde, dat de projectie van een
genuanceerde gehechtheid is. Hij is evenzeer in staat tot egaal verachten als tot
ongedifferentieerd verheerlijken, omdat hij bij niets meer betrokken is. Wat hem
beweegt, is zijn streven om zich los te maken van het aardse, d.i. zijn behoefte aan
zelfverheffing. De mensen en de dingen zijn ballast, die hij uitwerpt om hoger te
stijgen; hoger, in verhouding juist tot die verachte ballast, want een ander
vergelijkingsobject heeft hij niet. Zijn onthechting is dus niet authentiek, spruit niet
voort uit de critische zin, die het ene verwerpt om het andere te aanvaarden, maar
heeft geen doel buiten de eigen verheffing ten koste van de dingen en de andere
mensen. Een onderscheid, zoals Koestler onlangs gemaakt heeft in zijn Insight and
Outlook tussen zelfbevestiging (self-assertion) en zelf-transcendentie - een ander
woord voor onthechting - lijkt mij daarom misleidend, omdat deze zelf-transcendentie,
die tot ‘sociaal gedrag’ moet leiden, het tegendeel daarvan tot voorwaarde heeft. De
zelfbevestiging, die zich door middel van de gehechtheid voltrekt, kan men immers
zo zien, dat zij de sociale gehechtheid inhoudt. Dat de mens buiten de samenleving
kan worden gedacht, betekent nog niet, dat hij er buiten kan bestaan. De tegenstelling
tussen egoïsme en altruïsme is onbruikbaar, omdat een gehecht ego zich niet wèl
voelt zonder het welzijn van die anderen, aan wie hij zich gehecht heeft. De
zelfbevestiging, die er in bestaat, dat men zich in de buitenwereld projecteert, wordt
zelfverheffing, zodra men die buitenwereld als ballast overboord werpt.
De zelfverheffing is een excessieve remedie tegen de zelfverachting en de
onthechting is de, op vergif na, radicaalste therapie tegen de ‘cafard’. Wie er op gaat
letten, ontdekt de alom-tegen-
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woordigheid van deze medische logica. Van de primitiefste ijdelheid en geldingsdrift
tot de hantering van de gecompliceerdste waardestelsels en hiërarchieën is het de
zelfverheffing, die aan het werk is. De menselijke waardigheid is zelfverheffing, het
woord ‘religie’ druipt van zelfverheffing (in tegenstelling tot ‘godsdienst’, dat ook
andere componenten heeft), de ‘cultuur’ is de grote-mensen-speeltuin der
zelfverheffing. Ten slotte komt deze netelige vraag: is het schrijven hierover - en
schrijven überhaupt - is speciaal het protesteren tegen de zelfverheffing... iets anders
dan zelfverheffing? Indien men hierop ontkennend antwoordt door te verwijzen naar
de voor deze bezigheden gereserveerde term ‘zelfbevestiging’, moet dan niet de
conclusie zijn, dat die onderscheiding misschien een scholastieke truc zal blijken,
die als zodanig bij uitstek tot het domein der zelfverheffing behoort?
Maar dit alles, de onbeantwoorde vragen incluis, leidt op een vals spoor. Mijn
bezwaren tegen de zelfverheffing zijn misschien van christelijke oorsprong - de
homerische Griek verhief zich gaarne en zo hoog mogelijk, zij het beneden het niveau
van de goden - mijn tegenzin tegen de onthechting zou als nietzscheaans kunnen
worden geëtiquetteerd. Wij beschikken niet meer over een homogene moraal, evenmin
als christendom of nietzscheanisme homogeen of oorspronkelijk waren. Wij bezitten
nog slechts een reeks onsamenhangende morele aperçu's, waaruit wij met onze
gedetermineerde, maar critische voorkeur kunnen kiezen, wat er van onze gading is.
Wie uit deze brokstukken een nieuwe moraal zou willen opbouwen, zal bemerken,
dat een dergelijke onderneming zonder verbindende autoriteit er achter tot mislukking
gedoemd is. Over moraal kan nog slechts incidenteel worden gesproken. Men kan
dan ook alleen incidenteel vaststellen, dat de opheffing van waardeschalen, voor
zover die op zelfverheffing berusten, wenselijk is. Men kan opmerken, dat in de
praktijk de zelfverheffing althans kwantitatief verschilt van de zelfbevestiging, die
toch altijd de noodzaak van een zeker sociaal gewaardeerd worden inhoudt: zoals
Dr Johnson aan Lord Chesterfield schreef: ‘no man is well pleased to have his all
neglected, be it ever so little’. Maar boven een minimum wordt de behoefte spoedig
verslaafdheid, mateloosheid en indien zij zich als nederigheid of onthechting aandient,
een stuitende hypocrisie.
Exacte onderscheidingen, moraal-regels kunnen alleen van nut zijn voor diegenen,
die ‘beginselen’ nodig hebben. Slechts wie niet in staat is, telkens naar bevind van
zaken te oordelen, wie te lui is, om denkprocessen incidenteel te herhalen, heeft
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behoefte aan moraal-regels, zoals de rekenaar aan ‘merkwaardige producten’. Het
leven is echter geen algebra en de praktijk is veel gevarieerder en trouwens veel
merkwaardiger dan deze theoretische producten kunnen voorzien. Het is duidelijk,
dat de massa als maatschappelijke gemeenschap niet anders dan volgens moraal-regels
leven kan. De vergroving en generalisering, die deze regels meebrengen en die zelfs
de meest verfijnde casuïstiek niet kan verhelpen, moet men op de koop toe nemen.
Bovendien is het onvermijdelijk, dat de enkeling, die van veronderstelde beginselen
afwijkt, er door de publieke opinie van verdacht wordt, dat hij dat op minderwaardige
gronden doet. De élite is in de ogen van de massa amoreel.
Het maken van een tegenstelling in zake de moraal tussen massa en élite, hetgeen
gewoonlijk als een product van zelfverheffing kan worden beschouwd, betreft niet
zozeer de inhoud van de moraal als wel de wijze waarop zij tot stand komt. De massa
heeft meer regels nodig dan de élite, maar beider moraal vloeit voort uit dezelfde
axioma's. Men kan de verbindende kracht van deze axioma's aanvaarden ook zonder
bovennatuurlijke herkomst, omdat zij rechtstreeks voortvloeien uit de menselijke
situatie, die zowel door het biologisch als door het maatschappelijk evolutie-stadium
wordt bepaald. Men kan op goede gronden het bestaan van een natuur-recht
ontkennen, maar men kan op even goede gronden aannemen, dat menselijke
samenlevingen enige primaire gedragsregels gemeen hebben, die als definitie van
‘samen leven’ kunnen gelden en die Lao-Tse bijvoorbeeld niet heel anders formuleert
dan de Stoa.
Men is in de loop der tijden en op verschillende plaatsen op zeer uiteenlopende
wijze omgesprongen met overwonnen vijanden. Men heeft koppen gesneld, tot slaaf
gemaakt, gevioleerd, gecastreerd, gescalpeerd, gemaltraiteerd, opgegeten, achter
zegekarren gespannen, uitgeplunderd of naar rang en stand behandeld, gedecimeerd
of in hygiënische kampen geïnterneerd. Hier is geen algemene moraal. Maar met de
eigen stamgenoten heeft men zich binnen een zekere beschavingslimiet, overal en
altijd ongeveer op dezelfde manier gedragen: met wederzijds respect, met verbod
om elkaar te doden.
Al kwam het voor, dat een hoger geplaatste zich alles mocht veroorloven, dat een
‘heer’ zich verregaand misdroeg in het verkeer en naar willekeur met zijn minderen
omging, een natuurlijke moraal bestond toch altijd wel tussen de minderen onderling
evenals tussen de heren onderling. Ook een absolute vorst had rekening te houden
met de rechten van de élite, waaraan hij zijn macht ontleende. De gemeenschappelijke
morele axioma's, die men telkens aantreft, zijn dus niet alleen slechts
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binnen bepaalde stammen, volken of naties te vinden, maar gewoonlijk uitsluitend
in nog kleinere groepen: in klassen, clubs, clans. Van belang is alleen, dat zij er zijn;
dat er enkele morele axioma's bestaan, die als identiek aan het
samenlevingsmechanisme kunnen worden beschouwd en die voldoende autoriteit
ontlenen aan deze hoedanigheid: dat zij niet kunnen worden weggedacht, zonder dat
de samenleving zelf verdwijnt.

9.
Het woord élite geeft gemakkelijk aanleiding tot misverstand, omdat het in
verschillende betekenissen wordt gebruikt. Enerzijds vertegenwoordigt het een
joods-christelijke ongelijkheidsidee, waarmee de scheiding tussen de stam- of
groepsgenoten voor wie ‘de wet’ geldt en de vogelvrije buitenstaanders wordt
aangegeven: élite, d.i. uitverkoren is het eigen volk, of de gelovivigen, de weinigen
uit de velen, die geroepen zijn, d.w.z. de laatsten, die de eersten zullen zijn. Behalve
de élite in sociologische zin, de groep, die de macht in handen heeft en van privileges
geniet, bestaat in de christelijke maatschappij deze esoterische élite van laatsten, de
als élite onherkenbaren, maar toch uitverkorenen. Deze verborgen élite was niet
alleen de nieuwe élite, die in de christelijke revolutie naar boven kwam, maar ook
een constante groep, die geheim en onherkenbaar bleef, die zich door niets
onderscheidde van de massa, maar wier leden hun zelfverheffing tot élite op hun
nederigheid entten, die zich uitverkoren en eersten wisten, terwijl zij maatschappelijk
laatsten waren. Veel belangrijker dan een theoretische gelijkheid, waar niemand iets
aan heeft, is deze belofte aan de verborgen élite, om in de hemel meer te zijn dan
iedere openlijke élite: niet gelijk, maar meer. In onze maatschappij is dit onderscheid
tussen de officiële, sociologisch erkende élite en een verborgen élite, die zich de
hoogste waant, intact gebleven. Deze onherkenbaren, die niet aan hun eigen élite-schap
twijfelen, hebben geen last van het ressentiment, dat bij een slecht-geslaagde
zelfverheffing hoort. Men mag zelfs de heersende élite (de aristocratie, de kapitalisten,
de ‘managers’ - al naar de maatschappelijke theorie, die men aanhangt) eerder van
ressentiment verdenken jegens de esoterische élite, die provocerende cultuur-arbeid
verricht, dan omgekeerd. Want de verborgen élite, die de uitverkorenen van voorheen
opvolgt, is niet meer een geloofsgroep, maar een cultuurgroep: de mensen van kunst
en wetenschap, de ‘scheppers’, de door schoonheid gegrepen intellectuelen. Zij zijn
de élite van vandaag, die een geslaagde zelfverheffing achter de rug heeft; zij zijn
dus ook alleen verborgen in die zin, dat zij

Libertinage. Jaargang 2

135
niet tot de heersende klasse en de geprivilegieerden behoren. Noodlijdend vaak,
slecht behuisd en door weinigen gewaardeerd, voelen zij zich niettemin de zin der
wereld, zoals eens de eerste christenen. Zij houden zich voor de wetgevers, wier
oordelen geldigheid bezitten in laatste instantie. Zij behoeven niet te geloven aan de
rechtvaardigheid der historie, evenmin als aan andere rechtvaardigheden, om er toch
van overtuigd te zijn, dat de verschijnselen, die thans alleen voor hen zichtbaar zijn,
zich eens aan velen zullen voordoen. Zo, menen zij, is hun helderziendheid op zich
zelf al zichtbaar voor die velen, die nog niet aan de inhoud van hun ‘gezicht’ toe zijn.
Zij aanvaarden, dat zij niet onmiddellijk begrepen worden, maar zij ontlenen hun
prestige aan een toekomstig begrepen worden. De erkenning, die hun ten deel valt,
is dan ook uitsluitend de instinctieve reactie van het publiek, dat op het bestaan van
een verborgen élite is voorbereid. Zij worden ‘gesnoven’, zoals het onweer, dat de
dieren in de wildernis voelen naderen. Maar rationeel worden zij afgewezen. Men
loopt weg voor het gevaar, men verzet zich tegen het nieuwe, men bewijst met de
maatstaven van het oude, dat het nieuwe niet deugt. Men voelt zich ook gemachtigd
om tegen de esoterische élite in verzet te gaan, omdat dit verzet de verborgenheid
constitueert, waarvan haar élite-schap afhangt. Zij is niet van deze wereld. Men kan
haar hier dus ongestraft klein houden. Het maatschappelijk verzet tegen de verborgen
élite wordt tot een voorname burgerplicht, waarin de sociologische élite vóórgaat.
Sinds de romantische kunstenaars onze priesters en daarmee de esoterische élite
geworden zijn, werd de heersende klasse van hun beste supporter tot hun felste vijand.
Het conflict tussen de officiële en de verborgen élite werd nog toegespitst in de
periode van het ‘aesthetisch avontuur’, toen de esoterische artiest zich bewust ging
toeleggen op het épateren, prikkelen, provoceren van de ‘bourgeois’. De kunstenaars
ontwikkelden een arrogantie, die de officiële élite telkens weer op haar plaats moest
zetten. Wat de heersende klasse ook ondernam om cultureel ‘bij’ te blijven, de
werkelijke cultuurdragers confronteerden haar steeds opnieuw met haar culturele
achterlijkheid, die zij natuurlijk weigerde te erkennen. Impressionisme, naturalisme,
sensitivisme, dadaïsme, expressionisme, cubisme, surrealisme: hoe was het bij te
houden voor de heersende Filistijnen, die juist aan Baudelaire toe waren? Die
heersende Filistijnen hebben dan ook niet nagelaten de belachelijkheid en de
overbodigheid van dit alles te verkondigen. Zij steunden daarbij op de instemming
van ‘iedereen’ -, maar zij werden tegelijkertijd ondermijnd door hun eigen twijfel,
die door de élite-suggestie der kunstenaars was gewekt. De heersers heersten niet
over alles. Er bestond een
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domein van verwarrende ‘ismes’, dat aan hun zeggenschap ontkwam. Wat eens
diende tot hun stichting en vermaak, was alleen nog maar onbegrijpelijk, verbijsterend
en dodelijk irritant. Er wierpen zich pretendenten op voor het élite-schap met papieren,
die zij niet konden controleren en die misschien betere aanspraken inhielden dan hun
eigen aandelen en staatsbladen. Tussen de menigvuldige ressentimenten in onze
samenleving loopt de rancune van de officiële élite jegens deze esoterische duidelijk
in het oog. Hardnekkige pogingen worden daarom in het werk gesteld om er aan te
ontkomen. De verborgen élite organiseert zich in beroepsfederaties. De kunst wordt
door de overheid gesubsidieerd, zij wordt een officieel erkende bezigheid van een
sociologisch ingeboekte groep. De democratische overheid geeft opdrachten, tracht
bemoeiend, beschermend, steunend op te treden om de knagingen van haar slecht
geweten kwijt te raken. De kunstenaars spannen zich hunnerzijds in, om haar daarbij
de helpende hand te bieden. Zij proberen een maatschappelijk bestaansrecht te
koppelen aan de voorrechten van hun esoterisch élite-schap. Zij dringen zich ten dele
in de gunst van de heersende élite door haar als volksvoorlichters van dienst te zijn.
Uit deze enkele aanduidingen is het wel duidelijk, dat de verborgen élite zo verborgen
niet meer is. Zij is bezig zich maatschappelijk te rangeren, zij krijgt haar plaats in
ons democratisch bestel. Vermoeid geeft zij haar élite-pretenties op in ruil voor een
gewaarborgde strapontin binnen de staatsorde en haar onafhankelijkheid voor de
linzensoep van subsidie en staatsprijzen. Haar taak is de versiering van de machines,
waarin wij leven, de verdediging van die machines, de verheerlijking van de
machine-bazen, van de machine-onderdelen, van de toenadering der onderdelen, van
het machinale amusement, dat voor kunst moet doorgaan en van de heersende élite,
die zij aan het volk moet aanprijzen als wijzen en helden. De kunstenaars zijn bezig
veel dienstbaarder te worden dan zij ooit waren vóór hun emancipatie, dan zij ooit
waren aan de hoven en in de steden van de renaissance en precies even dienstbaar
als zij nu zijn in het gebied van de mier-mens, waar zij tot de slaven der
conventionaliteit zijn verstard.
Het wezen van deze westelijke wereld is echter, dat er, in tegenstelling tot de
situatie in het oosten, een verborgen élite mogelijk is naast de heersende groep. Men
mag daarom aannemen, dat zij niet in haar geheel zal overlopen. Men mag op
enkelingen hopen, die de onafhankelijkheid boven de collaboratie zullen blijven
verkiezen. Als het gros van de verborgen élite is ingelijfd bij de
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ministeries, blijft er misschien een kern over, die waarlijk verborgen en waarlijk élite
is, in de christelijke zin des woords...
Wat er van de esoterische élite overblijft, die zich laat klasseren als de sectie
‘voorlichting’ van de officiële élite, zou uit hoofde van haar werkelijke verborgenheid
ook werkelijke élite kunnen zijn, indien de critische zin van deze onafhankelijken
een dergelijke pretentie onaangetast zou laten. Maar de loyale rest van de verborgen
élite, die critisch is ten opzichte van de bestaande machten, die steeds beschikbaar
is als oppositie, kan zich zelf niet meer als élite zien, omdat zij de daarvoor nodige
zelfverheffing niet meer produceren kan. Zij kan zich zelf zien als oppositie, als
critische instantie, als wetgevers, als denkers, als dichters, maar haar enige betrekking
tot de andere maatschappelijke groepen is haar streven om niet van hen af te hangen.
Zij streeft niet naar een definieerbare verhouding, zij ontwijkt evenzeer de
dienstbaarheid als de superioriteit.
Deze derde élite doet afstand van haar titels en voorrechten, omdat zij die overlaat
aan de eerste élite, die van de massa afhangt en die zich alleen kan handhaven door
de massa-smaak te huldigen, wat zij dan ook druk doet; en aan de tweede élite, die
geen andere functie heeft dan de eerste als belichaming van haar idealen aan de massa
te presenteren. De derde élite lost zich dus op in de haar samenstellende individuen,
die als hun belangrijkste taak de handhaving van hun onafhankelijkheid beschouwen.
Zij zien zich daarom gedwongen onder te duiken in de maatschappij, soms met een
‘klein ambt’ als voorgrond en façade, om daarachter het voorhoede-werk te verrichten,
dat door de officiële élites wordt veronachtzaamd.
Zij zijn de eersten van de toekomst en zij zullen daarom de ‘cafard’ te boven
moeten zijn, die de overgangskwaal is uit het verleden. Zij zullen hun moraal moeten
improviseren, daarbij puttend uit de voorschriften van christendom, Stoa, Nietzsche,
wat er maar in hun bewustzijn ligt opgetast. Zij zullen tussen zelfverheffing en
ressentiment moeten door laveren. Zij zullen de gehechtheid hebben van mensen,
die jagen om te leven, die houden van hetgeen, waaraan zij voorbijgaan en die niet
toekomen aan de rechten en dogma's van de gevestigde landbouwers. Zij zullen niet
kuiser zijn dan hun bezigheid vereist. Hun moraal zal rechtstreeks verband houden
met het wild, dat zij nodig hebben en daarom doen lijden. Hun moraal zal verder
kunnen worden afgelezen uit hun relatie tot de andere jagers, met wie zij zich in het
lot verbonden weten. Maar zij zullen zich niet met elkander élite voelen. Hun
jachtterrein zal geen ‘chasse gardée’, maar de voor iedereen toegankelijke open
wereld zijn (voor zover zij dan nog open is...) Hun zelfvertrouwen zal zodanig zijn,
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dat zij het niet nodig hebben anderen voor schurken te houden, die niet bewezen
hebben het te zijn. Zij zullen de humanistische trek hebben, dat zij geen onderscheid
maken tussen buitenstaanders en insiders. Ook van vreemdelingen laten zij het
martelen of doden achterwege, niet omdat de abstracte menselijke waardigheid hun
dat verbiedt, maar omdat hun ressentimentsbehoefte altijd geringer zal zijn dan hun
gevoeligheid, hun genegenheid en hun fantasie. Zij hebben geen cafard te verdoven
en laten dus ook de andere ontvankelijkheden intact. Hun gehechtheid aan de eigen
kring zal misschien groter zijn dan aan verre vreemden, maar zij zal niet tot eigen
verheffing omslaan in vijandschap of tot eigen onthechting in onverschilligheid.
Deze broederschapsgevoelens zullen zij niet als een belangrijke deugd beschouwen,
maar als een vanzelfsprekende gesteldheid, een minimum, waar beneden men niet
kan dalen zonder als ontaard te gelden; een uitgangspunt, waarmee nog niets is
gezegd. Zij herinneren zich met Nietzsche, dat de mens een roofdier is, maar één,
dat het ver gebracht heeft, volgens menselijke maatstaf en dat het nog veel verder
brengen moet volgens hùn maatstaf. Zij zullen Nietzsche niet volgen in de afschaffing
van het medelijden, omdat zij dat sentiment alleen als schadelijk zien buiten de
hoeveelheid, die zij zich permitteren kunnen; maar zij weten, dat deze hoeveelheid
ook een maatstaf van kracht is.
Het leven is het doel van deze jagers: zij jagen om te leven, niet om te doden; zij
jagen op alles wat tot leven verleidt. Zij vermijden de doodlopende zijpaden, die naar
een snelle volmaaktheid voeren, omdat zij voor voor iedere verloren mogelijkheid
er meer willen terugwinnen; omdat zij de weg naar de toekomst open willen houden.
De kunst is voor hen geen remedie tegen een cafard, die zij te boven zijn, niet een
methode om zich door een beschermende laag van ‘schoonheid’ van het leven te
scheiden, maar een middel om het leven dichterbij te brengen, om het beter
doordringbaar te maken, om het onweerstaanbaar te maken en om hun gehechtheid
er aan te vergroten. In deze zin kan de kunst een bijdrage tot de gezondheid zijn en
een vergemakkelijking van het sterven, dat nu eenmaal aan zieken en lijdenden het
zwaarst valt.
Jagen om te leven, dat wil zeggen: zich toeleggen op een gedifferentieerde
gehechtheid; onderscheiden tussen mogelijke prooien door vertrouwdheid met hun
aard en gedrag; vertrouwdheid met het terrein, waar men jaagt, en voorkeur, niet
alleen voor bepaald wild, maar ook voor bepaalde gezellen. Jagerslogica is schieten
en raken - of missen, maar niet definiëren, niet goochelen met begrippen of uitbenen
van onderscheidingen. Op de jachtvelden geldt de waarschijnlijkheid, het raden, het
ver-
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moeden, de achterdocht tegen de ijdelheid, tegen de juristerij, waar zoveel filosofie
op berust. De zonde is het jagerslatijn, de affectatie, de zelfverheffing, het opsnijden
over niet zelf geschoten buit. De zonde is de rancune vanwege de niet geaccepteerde
zelfverheffing, de sentimentaliteit bij wijze van zelfverheffing en de theatrale
vertedering, het ostentatieve wenen als een glas water in de storm.
De jager-om-te-leven is het tegendeel van de larve, die zich rondzuigt zonder
consideratie van zijn voedsel. De zachtzinnige resignatie-in-de-stank, het vriendelijk
al-begrijpen met het hooghartig voornemen zich eens als vlinder te ‘onthechten’,
kiest hij nooit. Hij kan komen tot een halsstarrig ‘neen’, tot weigering en protest, tot
het opblazen van alles. De illusie, dat er iets kan worden hersteld van hetgeen hij of
anderen misdreven, dat er iets met woorden kan worden goedgemaakt, dat er iets
terecht kan komen van wat eens werd bedorven, heeft hij niet. De pijlen, die geschoten
zijn, komen niet terug in zijn hand. Maar met andere illusies en een andere hoop kan
hij besluiten tot een critische aanvaarding, omdat hij leeft en omdat een dier aan de
horizon hem trekt.
De jager-om-te-leven is er niet voor te vinden, om een denkbeeld dood te jagen,
door het systematisch en met een te grote apparatuur te omsingelen. Ideeën zijn in
beweging en als vogels op een ander plan dan het zijne. Hij mikt niet op ze, maar
een stuk vóór ze uit; hij mikt op de plaats, waar ze straks zullen zijn. Hij moet
gedeeltelijk in de toekomst leven, zonder haast op de toekomst gericht zijn, om die
schuwe dieren te kunnen raken in de vlucht. Er is altijd een marge tussen het nu en
het straks, die hij onder het oog moet durven zien. Er is altijd een verte tussen het
vizier en de prooi, die hij moet schatten en overbruggen.
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Paul Vlemminx
Epikouros derde brief
1.
Men drale niet jong te filosoferen
noch worde 't wijs-zijn moe als oude man.
Te jong of te oud is niemand om te leren,
hoe men zijn geest gezond bewaren kan.
Wie zegt, dat nog niet 't uur der wijsbegeerte
geslagen heeft of dat het is voorbij,
is als wie zegt: 't is nog niet of niet meer de
tijd, dat men zorg dat men gelukkig zij.
Dus jong en oud moeten naar wijsheid streven:
de een om oud-wordend jong te zijn van hart
in dankbaarheid voor 't vroegere goede leven,
de ander om, jong, al oud te zijn: gehard
in onbevreesdheid voor wat moge dreigen.
Beoefnen wij dan wat geluk bereidt,
want bij gemis doen we alles om 't te krijgen;
wij hebben àlles bij aanwezigheid.
Doe niet alleen, maar overweeg gij tevens
hetgeen ik u voortdurend heb verklaard:
het zijn beginselen des schonen levens,
zoals gij die met inzicht hebt aanvaard.

2.
Een gelukzalig onverganklijk wezen
zij God voor u, zoals het algemeen geldende godsbegrip heeft aangewezen;
schrijf God niet toe dus wat niet overeenstemt met zijn onverganklijkheid, en evenmin wat niet bij zijn zalig wezen past.
Maar wat zijn onverganklijk-zalig leven
bewaren kan, geloof dat alles vast.
Goden bestaan, want zij zijn duidlijk-kenbaar;
maar zij zijn niet zoals de massa denkt,
die immers met haar mening het onschendbaargod'lijke naar zijn diepste wezen krenkt.
't Is dus niet oneerbiedig om de goden
der massa op te heffen, maar den waan
der massa toe te passen op de goden.
Laat dus haar goden-hokuspokus staan,
die geen ‘vóórstelling’ is, maar een onware
veronderstelling. Bovenal hieruit
is 's mensen voor- en nadeel te verklaren
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Immers de Goden nemen hunsgelijke
op in hun kring, daar dezen naverwant
gewoonlijk aan hun eigen deugden blijken;
al 't andre wijzen ze als vreemd van de hand

3.
Gij moet aan de gedachte u gewennen,
dat ons de dood niets aangaat, daar gewis
de waarneming al 't goed en kwaad doet kennen:
de dood is waarnemings onstentenis.
De dood gaat ons niets aan: dit - goedgeweten maakt dus genietbaar 's levens sterflijkheid
door geen oneindigen tijd erbij te meten
noch jacht te maken op onsterflijkheid.
Want er is niets verschrik'lijks in het leven
voor hem die degelijk begrepen heeft,
dat niets verschriklijks is in het niet-leven;
zodat dwaas is wie voor den dood nu beeft,
niet omdat hij zal deren, als hij daar is,
maar door zijn dreiging (zegt men) nu verdriet;
want wat -aanwezig - zonder een bezwaar is,
beangstigt nodeloos vèr in 't verschiet.
Het ergste kwaad, waar allen 't meest voor beven,
- de dood - gaat ons derhalve geenszins aan,
omdat geen dood er is, wanneer wij leven
en, als de dood er is, wij niet bestaan.
Hij gaat noch levenden dus aan noch doden,
daar hij niet is of wij er niet meer zijn.
Toch wordt hij soms als 't grootste kwaad ontvloden
of soms als rust gezocht na 's levens pijn.
De wijze nu aanvaardt des levens zegen,
terwijl hij vreesloos het niet-leven wacht;
immers het leven staat hem geenszins tegen,
't niet-leven wordt door hem niet èrg geacht.
En evenals hij niet om zich te spijzen
het grootste kiest, maar wat het meeste deugt,
zo oogst hij, door de lengte af te wijzen,
een tijd die 't meest gevuld is met geneucht.
Maar wie den jongling aanspoort schoon te leven
en de oudgewordene schoon heen te gaan,
is ondanks levens lust naief gebleven:
schoon leven en schoon sterven volgt één baan.
Maar erger taal laat ons de dichter horen,
die zegt: ‘te zijn geboren is niet schoon,
maar zo snel mogelijk, eenmaal geboren,
de poorten door te gaan van Hades' woon.’
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Want als hij 't zegt gemeend en onbeteuterd:
waarom gaat hij niet uit het leven heen?!
Hij heeft de kans na vast besluit...... maar leutert
over iets ernstigs vol lichtzinnigheên.
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Bedenk, dat niet geheel in onze macht en
ook niet geenszins-van-ons de toekomst is,
opdat wij die niet als iets zekers wachten
noch hooploos zijn om zekerheids gemis.

4.
Gij moet bedenken, dat deels overbodig
en deels natuurlijk de begeerten zijn
en deze deels natuurlijk slechts, deels nodig;
en nodig blijken sommige weer te zijn
voor 't lichaamswelzijn, andre weer voor 't leven
zelf, andre weer voor het geluk, dewijl
't vast inzicht elk ontvlieden en elk streven
herleidt tot zielerust en lichaamsheil.
Want zo is 't zalig leven pas volledig.
Alles doen wij daarom om onbezwaard
te kunnen leven; zijn wij eenmaal vredig,
dan is de hele zielestorm bedaard,
daar 't levend wezen zich niet kan begeven
naar iets, om aan te vullen een tekort,
noch verder naar een ander ding kan streven,
waar ziels- en lijfsgoed door volledig wordt.
Genoegen immers heb ik dan van node,
wanneer ik lijd, omdat ik het ontbeer;
maar als die smart'lijkheid mij is ontvloden,
dan is genoegen mij niet nodig meer.
't Genoegen is dus - durven wij beweren begin en eind van 't zalig leven, want
dit hebben wij sinds de geboorte leren
kennen als eerste goed, ons naverwant.
En dááruit beginnen wij elk pogen,
elk deinzen; dáárbij komen wij terecht,
wanneer wij met ons waarnemingsvermogen
als maatstaf kiezen tussen goed en slecht.
Daar ons dit eerste goed is aangeboren,
daarom nog kiezen we elk genoegen niet;
ons kunnen veel genoegens niet bekoren,
als daar een grootre last niet overschiet.
En somtijds zien wij een voortdurend zwoegen
voor veel voordeelger dan genoegen aan,
zo daaruit volgt een machtiger genoegen
als wij de smarten hebben lang doorstaan.
Daar dus 't genoegen van verwanten staat is,
is elk niet steeds verkieslijk, maar wel goed,
zoals ook elke smartlijkheid een kwaad is,
zonder dat men die steeds ontvluchten moet.
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Door voor- en nadeel keurig af te wegen,
zij men tot ieder onderscheid in staat,
daar wij het kwaad als goed soms, daarentegen
het goed gebruiken kunnen als een kwaad.
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En zelfgenoegzaamheid, zoals wij leren,
is een groot goed, niet om steeds weinigheid
te hebben, maar als we overvloed ontberen,
te kunnen leven van een kleinigheid.
Vast overtuigd zijn wij, dat fijnst genieten
de weelde wie ook kunnen buiten haar;
dat al 't natuurlijke zich maklijk biedt en
slechts 't ijdele wordt gekregen met bezwaar;
dat soob're spijzen een genoegen geven
als kostbaar voedsel, zo de smart'lijkheid
om het gebrek daarvan is opgeheven;
dat brood met water 't hoogst genot bereidt,
als men die naar behoefte naar den mond leidt.
Zich aan eenvoudige niet-kostbare spijs
te wennen dus bevordert de gezondheid,
bant voor den mens ook op zijn levensreis.
de zorg voor het nodig onderhoud des levens,
en maakt, als wij bij tussenpozen tot
het kost'bre komen, ons geschikter tevens
daartoe, en vreesloos tegenover 't lot.
Als wij 't genoegen dus het hoogste noemen,
bedoelen wij geenszins het dol vertier
der pierrewaaiers noch de toverbloemen
van 't zinnelijk-genietende plezier,
zoals afwijkend of door 't slecht weergeven
van onze leer sommigen van mening zijn
in hun onwetendheid, maar wèl: een leven
zonder zielsonrust, zonder lichaamspijn.
Want niet een reeks van eet- en drinkgelagen,
vrouwen- noch knapenlust, noch lekkre vis
noch al het andere, dat grage magen
mag strelen aan een welvoorziene dis
kan ooit het aangename leven baren,
maar: nuchter denken, dat naar de oorzaak vraagt
van streven en ontvlieden en 't onware
en geestverwarrend waandenkbeeld verjaagt.
En de bezonnenheid is van al deze
dingen 't begin en 't allerhoogste goed.
Daarom zal die ook waardevoller wezen
dan wijsbegeerte, daar zij groeien doet
àl de overige deugden, door te leren:
dat men niet aangenaam leven kan dan
bezonnen en rechtvaardig en in ere,
en: dat men niet bezonnen leven kan
en eerzaam en rechtvaardig dan genoeglijk.
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De deugden immers zijn vast saamgegroeid
met het genoeglijk leven; niet gevoeglijk
kan dit ooit daarvan worden afgesnoeid.
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5.
Want wien acht gij voortreflijker te wezen
dan iemand die steeds echt-godsdienstig leeft
zonder te een'ger tijd den dood te vrezen,
die het natuurdoel overwogen heeft, en die begrijpt, dat mak'lijk te bereiken,
licht te vervullen is het hoogste goed,
en dat heel vlug het ergste kwaad zal wijken
ofwel geen lange pijnen lijden doet, en die met het door sommigen ten tonele
gevoerde albeheersend Noodlot lacht,
daar zich de dingen deels door nood afspelen,
door toeval deels en deels door onze macht,
en nood geen rekenschap behoeft te geven,
toeval onzeker is, maar uiteraard
met al ons werk als onafhank'lijk streven
lofprijzing of afkeuring gaat gepaard......?
Immers het ware beter de verkeerde
godenvertelsels te geloven, dan
van 't barre noodlot der natuurgeleerden
een slaaf te zijn: want door het eren van
de goden en door het genadesmeken
hoopt in haar waan de massa om eerlang
hun heilige verbolgenheid te breken; maar 't Noodlot heeft een onvermurwbaren dwang.
Het toeval zal door hem gehouden worden
noch voor een god, ondanks der dwazen praat,
(een god doet immers nooit iets zonder orde),
noch voor een oorzaak-zonder-regelmaat,
want daardoor wordt den mensen niet gegeven
(volgens zijn overtuiging) kwaad of goed
ten opzichte van het gelukkig leven,
maar een begin van voor- en tegenspoed.
Erger is slagen zonder zich beraden
dan bij bezonnenheid een tegenslag,
daar het veel beter is, dat bij de daden
het goedbeoordeelde niet slagen mag,
dan dat een pracht'gen uitslag zou bereiken
toevallig wat niet goed is overdacht.
Overweeg zelf dan en met uwsgelijken
dit en het dergelijke dag en nacht.
Zo zult gij ongestoord bij droom en waken
reeds leven tussen mensen als een god;
want wie 't onsterfelijk geluk mag smaken,
is verre van der stervelingen lot.
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Peter Abrahams
Een autobiografisch fragment
Ik verliet Kaapstad en op een of andere manier bereikte ik Johannesburg weer. Het
was een lange zwerftocht geweest, soms vreselijk en dan weer heel prettig. Onder
de tocht was mijn begrip voor de armoede en vernedering waarin bijna alle zwarten
leefden versterkt. Op een plaats, in een vreedzame vallei, kwam ik midden in een
grootscheepse jacht op een gekleurde ‘killer’ terecht. Het verhaal was, dat hij een
ontwikkeld man was die een aantal moorden had begaan. Het lukte mij niet er achter
te komen hoeveel mensen precies hij had gedood en waar en hoe. Dit alleen stond
vast, dat hij opgejaagd werd en de blanken achter hem aan zaten. Ik zag zijn familie
en hoorde iets van de achtergrond van de jongen. Het gedrag van deze jongen was
alleen maar een voorbeeld te meer van de periodieke uitbarstingen van geweld die
overal in het land voorkwamen.
Omdat ik er vers tussen kwam terwijl iedereen er nog in verwikkeld was, bracht
het mij tot nadenken Wat had deze ‘doder’ zo gemaakt? Hoeveel beledigingen moest
iemand dulden voor hij tot moord kwam? Zijn familie zei dat het een jongen was,
vol wrok tegen zijn ‘plaats’ en tegen de blanken.
Op een ander punt van mijn reis kwam ik een geval van ‘miscegenatie’ tegen, het
Zuid-Afrikaanse woord voor een verhouding tussen zwart en blank. Er gingen praatjes
dat de jongen het blanke meisje had verkracht. In de kleurlingenwijk werd gefluisterd
dat de familie van het meisje krachtdadig pressie had uitgeoefend om haar te laten
verklaren dat de jongen haar verkracht had, maar het meisje had geweigerd. Zij hield
van de jongen. Aan de kleurlingen-kant vroeg men zich af hoelang het meisje zou
volhouden.
Op mijn reis werd ik door de mijnen geholpen. Zij namen mij op in hun huis,
deelden hun weinige eten met mij. Hier en daar fluisterden zij mij hun woede, hun
hoop en hun vrees toe. Ik luisterde, ging naar de volgende plaats en luisterde weer.
In grote lijnen was het hetzelfde verhaal. De donkerte van dit donkere land beklemde
mij steeds nauwer.
Juist voordat ik de kleine gemeenschap van de Kaap Vlakte verlaten had, was er
een man van Namaqualand gekomen op een wanhopige zending. Hij kon nauwelijks
op zijn benen staan toen hij het dorp bereikte. Zijn vel zat strak over zijn botten. Hij
had in drie dagen niets te eten gehad. Men had hem naar bed gebracht en hem een
kop soep naar binnengegoten. Toen had hij zijn verhaal verteld. Het was een
eenvoudig verhaal. De mensen stierven van honger in Namaqualand. Zij hadden hem
gestuurd om hulp te vragen. Zij hadden geleefd van slangen, ratten en wilde wortels,
maar zelfs daar kwam een eind aan. Er was koorts en waanzin in zijn ogen, toen hij
ons over de toestand vertelde.
Mijn tocht naar Johannesburg doordrong mij van de werkelijkheid van zijn verhaal.
Want hoewel ik niet door Namaqualand trok, en hoewel de mensen geen slangen,
ratten en wortels aten, ze waren er hier en daar toch gevaarlijk na aan toe.
Toch waren er uitgestrekte golvende velden die voedsel konden opleveren. Zo'n
potentiële rijkdom! Maar de grond was verwaarloosd en overal heerste erosie. De
reden hiervan was ten dele dat de blanken zoveel land hadden, zo geweldig veel, dat
ze er slordig mee om waren gaan springen. Als een
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kind met teveel speelgoed. Van de 472.347 vierkante mijl waaruit de Unie van
Zuid-Afrika bestaat zijn 230 millioen acres gereserveerd ‘alleen voor Europeanen’,
terwijl de niet-blanken ongeveer 27 millioen acres hebben. De bevolking van
Zuid-Afrika bestaat voor iets meer dan twee millioen uit blanken en iets meer dan
acht millioen uit niet-blanken. De ongelijke land-verdeling sprong in het oog.
Toen ik in Johannesburg aankwam was ik lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput
en ik leefde in een volslagen geestelijke duisternis. Ik zocht een Joodse dokter op
die een vriend van mij was. Hij liet me iedere dag ter behandeling bij zich komen.
Hij stelde het uur van mijn afspraak zo, dat het samenviel met dat van zijn lunch en
stond er op dat ik met hem at. Ik was in het stadium gekomen waarin zelfs de
goedhartigheid van mijn vrienden verdacht was. Ik zei hem dat ik medische hulp van
hem wou hebben, geen liefdadigheid aan zijn tafel. Hij lachte en zei tegen me, dat
de enige manier om te zorgen dat ik tenminste één maaltijd per dag met behoorlijk
voedsel kreeg, was om mij zelf te eten te geven. Al gauw ging ik niet meer naar mijn
vriend de dokter.
Ik zag Zena toen ik al een paar dagen in Johannesburg terug was. Ze voelde direct
door wat voor een hel ik heenging en deed op een rustige manier alles wat ze kon
om het dragelijker te maken. Vreemd genoeg was ze een van de heel weinige blanken
van wie ik toen alles kon accepteren. Ze haalde me dikwijls over te komen eten en
we brachten de avond gewoonlijk zwijgend door.
Max Gordon was de enige andere blanke met wien ik me in die tijd op mijn gemak
voelde. Van nature was Gordon stil en gereserveerd. Zijn van tijd tot tijd losbarstende
buien van vrolijkheid waren niet veelvuldig. Dat lag mij wel. Ik zag hem veel, hem
en zijn vakverenigingswerk.
In de gekleurde en Afrikaanse gemeenschappen vond ik de toestand vrijwel
hetzelfde als hij was vóór ik naar de Kaap ging. De honger was hetzelfde; de armoede
was hetzelfde; het gevoel van machteloosheid was hetzelfde; en alle beledigingen
waren compleet aanwezig.
Van dag tot dag bleef er niets over dan zwoegen en dulden, ieder kort moment
van vrolijkheid aangrijpen en dan weer verder zwoegen en dulden. Als individu had
ik het gevoel te zijn doodgelopen. Het leek mij dat ik niets kon doen, nergens heen
kon gaan. Waar ik me ook keerde, staarden donkere blinde muren mij aan, die me
insloten, verstikten, met felle windvlagen die vlam in mij trachtten te doven die ik
brandend wilde houden.
Soms was ik zo wanhopig, dat ik die muren met mijn blote handen wilde slopen
of mijn hersens ertegen te pletter slaan. Mijn beker van haat, ellende en mislukking
was vol.
Soms werd ik bezeten door een alles verterende haat tegen de blanken van mijn
land. Het was een haat die mij dreigde te verzwelgen en te vernietigen. Emotioneel
had ik de grens bereikt van wat men verdragen kan.
Zena kwam mij te hulp met een spoorkaartje naar Natal. ‘Je kunt zo niet langer
doorgaan’, ze zei, ‘ga naar Durban, rust daar een tijdje uit, en probeer de hel van je
af te schrijven terwijl je uitrust. Als je hier nog iets langer blijft ga je gekke dingen
doen. En dan, als je uitgerust bent, probeer dan een schip te vinden, hoe dan ook, en
ga weg. Ga weg, al moet je over het water lopen.’
En weer ging ik afscheid nemen van mijn overal verspreide familie. Zij konden
niet begrijpen wat er met mij aan de hand was, waarom ik niet rustig kon gaan leven
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zoals zovelen van mijn leeftijdgenoten hadden gedaan. Ze konden de vreemde
gemelijkheid niet begrijpen waardoor ik bezeten was. Mijn perioden van eenzelvigheid
brachten hen van de wijs. Zij zeiden dat ik ‘zwaarmoedig’ was Ons afscheid was
wat gedwongen. Alleen
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Catherine's twee dochters bemerkten de spanning niet. Ze waren aan het spelen met
de jongste aanwinst.
Moeder slikte haar tranen weg en smeekte God's zegen voor mij af. Toen ik naar
haar keek leek het mij dat ik erg zelfzuchtig was geweest. Was ik onderwijzer
geworden dan zou ik haar een tehuis hebben kunnen geven en voor haar hebben
kunnen zorgen tot het eind van haar dagen. Inplaats daarvan vertrok ik weer, zonder
te weten waarheen, en zonder te weten wanneer ik daar zou komen.
Toen ik bij het station kwam waren Zena en haar toneelvriendin daar om even
afscheid van me te nemen. Ze durfden niet lang te blijven. Het zou niet veilig voor
me zijn. Ze glimlachten alleen maar en zeiden: ‘Veel geluk’ en weg waren ze. Er
begonnen al mensen naar me te kijken. Ik liep gauw naar een ander perron. Mijn
spoorkaartje wees aan dat ik dit keer tweede klas reisde.

2.
In de trein ontmoette ik een gekleurde steward die thuishoorde in Durban. Ik vroeg
hem waar er het beste heel goedkope kamers te vinden waren. Hij bood me aan voor
een week of wat zijn kamer te gebruiken daar hij er zelf heel zelden kwam en
gescheiden leefde van zijn vrouw. Nu, laat in de middag, had ik mijn zaken
gedeponeerd in het kleine kamertje op een vuil binnenplaatsje en was klaar om
Durban eens te gaan bekijken. Hij had alleen maar even tijd gehad om me naar de
kamer te brengen voor hij weer op een nieuwe reis ging. Toen ik aanbood hem te
betalen, had hij naar mijn kleren gekeken, zijn hoofd geschud en gefluisterd: ‘Een
andere keer’. Ik voelde me opgelucht, want ik had niet veel meer dan en pond in
mijn zak.
Ik sloot de deur, stak de sleutel zorgvuldig weg in mijn zak en liep de heldere
zonnige middag in. Ik trachtte nog aldoor te ontkomen aan de steeds drukkender
duisternis, die nu een stadium bereikt had waarin 's nachts het slapen moeilijk was.
Wat ik zag, lopend door de straten van deze nieuwe stad, was een herhaling van
wat ik in alle andere steden van Zuid-Afrika gezien had. Het enige nieuwe element
was, dat het hier vooral de Indiërs waren, die het te verduren hadden. Terwijl er in
Transvaal en de Kaap hoofdzakelijk Afrikanen en kleurlingen woonden, vormden
hier in Natal de Indiërs een heel groot gedeelte van de bevolking. In het geheel
bevinden er zich meer dan een kwart millioen in Zuid-Afrika en men vindt hen
voornamelijk in Natal.
Zij zijn afstammelingen van de Indiërs die naar Zuid-Afrika gebracht zijn als
contractkoelies om op de suikerplantages van Natal te werken in de eerste dagen van
de geschiedenis van het land. Hun leven was even armzalig, dor en leeg als dat van
alle andere kleurlingengroepen van het land. Mettertijd brachten deze Indiërs een
handvol kooplieden voort die geld verdienden en ‘rijk’ genoemd konden worden in
de beperkste zin van het woord, maar voor de grote massa van dit volk was het leven
net zo'n hel zonder einde als voor welke andere van de arme en onderdrukte groepen
in het land ook.
In mijn Natalse tijd leerde ik de Indische samenleving met uitzondering van het
handjevol kooplieden evengoed kennen als de andere groepen. Ik maakte vrienden
onder de jongere leiders van deze gemeenschap, werd actief lid van hun ‘Vrije Studie
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Groep’ en ontdekte de fundamentele belangengelijkheid die er bestond tussen hen
en de andere niet-blanke groepen in het land.
Zij hadden een Natals Indisch Congres met twee richtingen onder de leiders. De
kooplieden begunstigden een politiek van geen gemene zaak maken met de andere
kleurlingen, de jonge leiders waren voor een verenigd front. De
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kooplieden beriepen zich soms op aangeboren verschillen tussen de Indiër en de
andere niet-blanken. Zij haalden India's verleden aan om te bewijzen dat zij zich in
een hoger stadium van beschaving bevonden. De jonge intellectuelen bestreden dit
met kracht. Zij beschouwden zich als deel van een onderdrukte groep in zijn geheel.
Onder de jonge intellectuelen vielen op Cassim Amra, Dawood Seedat en Ismail
Meer, die speciale vrienden van me waren geworden, De zoon van Mr. Ghandi,
Manihal, redacteur van een Natals Indische courant, stelde zich dikwijls aan de kant
van de jonge intellectuelen in het conflict van ideeën binnen het Natals Indische
Congres.
De politie van Durban had een sergeant van haar politieke afdeling opgedragen
om een oog te houden op de Vrije Studie Groep. Hij woonde alle vergaderingen bij,
maakte soms notities van wat ze zeiden. Aangezien ik in dit alles betrokken was,
hoorde ik tot hen die werden gadegeslagen. Eens werd ik op het politiebureau
ontboden. Ze wilden weten wie er achter de Vrije Studie Groep zat, welke blanke of
blanken hem leidden, van wie het maandelijkse gestencilde bulletin uitging dat wij
publiceerden. Zij konden niet geloven dat we dat allemaal zelf deden. Er moesten
een of meerdere blanken zijn die ons leiding gaven. Zij ondervroegen alle leden van
de groep.
De enige blanke die met de Vrije Studie Groep te maken had was Mevrouw Fay
King Goldie, een schrijfster, menselijk en met een warm hart, die de kleurbarrière
verafschuwde. Maar ze wisten van Mevrouw Goldie af en waren tot de conclusie
gekomen, dat zij de slechte genius niet kon zijn, dus er moest een andere zijn.
Tussen het bijwonen van vergaderingen van de Vrije Studie Groep en het mezelf
instand houden zo goed en zo kwaad als ik kon, werkte ik als een gek aan een boek.
Ik noemde het Een-en-twintig. Het idee was vrijwel hetzelfde als van dit boek, behalve
dat ik het niet in mijn macht had. Duizend en één thema's liepen dooreen. Er was
geen geraamte, geen planmatige indeling, het was zomaar een woordenvloed die de
duisternis in mijn ziel verdringen moest. Fay King las er stukken van en trachtte mij
raad te geven, maar het scheen dat ik niet in staat was iets anders te produceren dan
een ongebreidelde woordenstroom.
Op een dag, dat ik door de krioelende inboorlingenwijk wandelde, hoorde ik luid
twistende stemmen. Eén van de stemmen klonk bekend. Ik liep in de lichting van de
stemmen om zeker te zijn. Ik had me niet vergist. Daar, in woordenwisseling met
een rickshaw-boy, stond Dhladla. Hij was even mager als altijd en zag er nog net zo
zeeroverachtig uit als hij gedaan had op die dag, lang geleden, toen hij me voor drie
shilling had opgelicht. Waarschijnlijk zet hij nu die arme rickshaw-boy af, dacht ik,
maar om een of andere reden stak er geen boosaardigheid in die gedachte. Op die
dag, nu zo lang geleden, had ik gezworen dat ik het hem betaald zou zetten. Toen ik
naar hem keek bgreep ik dat ik dat nooit zou doen. Ik had er geen behoefte aan.
Ik liep op hem af, legde mijn hand op zijn schouder en zei:
‘Hallo, Dhladla. Ken je me nog?’
Hij draaide zich om, keek me met open mond aan.
‘Peter Abrahams!’ riep hij uit. ‘Kerel, stel je voor! Wanneer ben jij hier
aangekomen, ouwe?’
Een ongewone opgetogenheid maakte zich van mij meester. Ik voelde me
gelukkiger bij dit weerzien dan ik in jaren geweest was. Wij kletsten er een paar
minuten op los. In die tijd ging de rickshaw-boy er vandoor.
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‘Kom, broeder! Laten we gaan eten’, zei Dhladla en merkte toen hij zich omdraaide
dat de rickshaw-boy verdwenen was. Hij vloekte een tijdje zonder onderbreking.
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‘Nu zie je’, verklaarde hij, ‘ik werk voor ze en zij gaan er van door. Het hondsvot.’
‘Wat heb je voor hem gedaan?’
Dhladla grinnikte en er kwam een slimme uitdrukking, half schuldig, half
aanmatigend, in zijn ogen. Ik lachte. Hij stemde in.
‘Nog altijd de oude Dhladla’, zei ik.
Een ogenblik lang werd zijn gezicht ernstig. Hij opende zijn mond. Ik wachtte op
de woorden die komen gingen. Zijn ogen zeiden mij dat het belangrijke woorden
zouden zijn. Inplaats daarvan haalde hij zijn schouders op, een glimlachje krulde
zijn mondhoek om, hij trok zijn linkerschouder op en liep van me weg.
‘Kom mee, als je wilt eten’, zei hij.
Hij nam me mee naar een huis waar iedereen opsprong en om hem heen kwam
draaien. Het was duidelijk dat Dhladla daar zijn stempel had gezet. Ik vroeg me af
hoe hij het gedaan kreeg.
‘Eten voor mijn broeder!’ riep hij.
Zij schoven stoelen voor ons aan een tafel, en de vrouw des huizes ging weg om
eten te halen.
‘Je broer?’ vroeg een ander lid van de huishouding.
‘Ja’, zei Dhladla. ‘Een blanke smeerlap heeft mijn moeder in het veld te pakken
genomen.’
In één adem door keerde hij zich naar mij en bood zijn verontschuldiging aan. De
vrouw kwam binnen met het eten en terwijl we aten spraken we.
Ik zag Dhladla veel in de volgende dagen en weken.
Hij maakte die drie shillings die hij mij afhandig gemaakt had vele malen goed.
Wij spraken op bijeenkomsten van de Vrije Studie Groep, protesteerden gezamenlijk
tegen de onderdrukking van ons volk. En nog altijd rekte hij zijn bestaan met
bedenkelijke middelen.
Uit de wereld, buiten Zuid-Afrika was het nieuws gekomen van de zich snel
samenpakkende oorlogswolken. Toen, plotseling, barstten ze en lag de wereld in de
netten van de oorlog verstrikt. Een tijdlang was er verwarring in Zuid-Afrika. De
meningen in het land waren verdeeld over de vraag of men de oorlog in zou gaan
aan Engelse zijde of neutraal blijven. Na veel incidenten, een periode van
geweldadigheid en veel woorden, werd er besloten dat Zuid-Afrika mee zou doen
aan de zijde van Engeland.
Er werden bijeenkomsten gehouden om niet-blanken voor het leger te recruteren.
Maar de voorwaarden waarop zij aangenomen, werden waren, evenals de voorwarden
van hun dagelijks leven in vredestijd, gebaseerd op afzondering. Het zou hun niet
worden toegestaan wapens te dragen. Hun functie moest er een zijn van slaven, de
arbeidsbataljons, de boodschappenjongens voor de blanke soldaten. We gingen naar
die bijeenkomsten en verklaarden dat we vóór de democratie waren, dat we partners
wilden zijn in de strijd, niet alleen maar knechten die mee rondgesleept werden. Wij
verklaarden dat democratie niet meer dan en woord voor ons was. Wij zeiden: ‘Geef
ons maar wat democratie, dan zouden we net als jullie weten waarvoor jullie ons
vraagt te vechten.’ Wij spraken deze mening uit op onze eigen bijeenkomsten. Het
gevolg van een van die bijeenkomsten, gehouden in Maritzburg, was, dat er zeven
van ons werden gedagvaard. Toen we voor het gerecht kwamen had de zaak de allure
aangenomen van een politiek proces. De aanklager ging bewijzen dat we oproerige
beweringen geuit hadden van een landsverraderlijk karakter.
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Wij werden gered door een technisch détail: de formulering van de dagvaardingen.
Traag volgde de ene dag op de andere, de ene nacht op de andere, en ze waren
allen rusteloos en kwellend.
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Ik schreef naar Pretoria om een pas om het land uit te komen. Het was een
wanhoopsdaad. Ze schreven terug, dat ik er geen kon krijgen. In hevige woede schreef
ik weer. Waarom kon ik er geen krijgen? Ik ontving geen antwoord.
Mijn vriend de steward was op een goede dag op komen dagen met een vrouw.
Om hem niet in verlegenheid te brengen trok ik uit zijn woning en vond een goedkoop
kamertje. Ik had juist genoeg geld om een week huur te betalen.
Op een dag liep ik op straat Roderiques tegen het lijf. Het was een volslagen andere
jongeman dan de Roderiques die ik had gekend in de Kaap Vlakte. Hij had een lege,
afgestompte, starende blik in zijn ogen. Hij liep steunend op een stok. Hij kon zich
niet lang op iets concentreren. Van tijd tot tijd kwijlde hij. De verandering was zo
groot dat ik er bang van werd.
Ik nam hem mee naar mijn Kamer en probeerde hem ertoe te krijgen mij uit te
leggen wat er met hem gebeurd was, maar hij bleef me maar zitten aanstaren. Een
keer, op een moment van klaarblijkelijke helderheid, vertelde hij me dat hij naar
Portugees Oost-Afrika was geweest. Maar wat deze verandering in hem veroorzaakt
had, dit plotseling omslaan van normaal in vrijwel idioot, kon ik niet uit hem krijgen.
Mijn probleem was nu hoe ik ons tweeën kon voeden. Hij was hulpeloos als een
baby in alle practische dingen. Hij kon nog niet eens een kopje afwassen of zijn bed
opmaken. Soms was er niets te eten en dan zat hij mij maar aan te kijken alsof mij
hiervoor de blaam trof. Eens werd ik zo woedend op hem dat ik tegen hem zei dat
hij simuleerde en dat hij moest ophoepelen en zelf maar moest zien er te komen. Hij
reageerde als een land en barstte in tranen uit. Ik moest hem kalmeren zoals je een
kind kalmeert.

3.
De week ging voorbij en ik had geen ander geld meer om de huur te betalen. Op een
avond beval mijn huisbaas me te verdwijnen, tenzij ik het geld had als hij de volgende
avond terugkwam van zijn werk. Ik probeerde mijn moeilijkheid aan Roderiques uit
te leggen en vroeg hem of hij iemand kende bij wie hij kon gaan wonen. Ik kon het
hem niet duidelijk maken. Hij dacht dat ik hem wilde wegjagen. Ten slotte gaf ik
het op en zei dat hij kon blijven. Het was een laatste, vertwijfelde stap.
Ik kreeg een paar liter melk op crediet in een winkel aan de overkant van de weg.
Er was nog wat oudbakken brood in de kamer. Ik zette dit op de tafel en riep
Roderiques. Hij sloeg zijn wezenloze ogen op naar mijn gezicht.
‘Luister goed’, zei ik, ‘ik kan hier vannacht niet slapen. Begrijp je dat? Ik kan hier
vannacht niet slapen.’ Ik was er niet zeker van dat hij het begreep maar ik ging verder:
‘Als ik hier sliep zou de huisbaas komen en ons er allebei uitgooien en jij zou nergens
heen kunnen. Als jij hier alleen bent laat hij je misschien blijven. Daar heb je melk
en wat brood. Je zult voor jezelf moeten zorgen. Ik ga nu en ik kom vannacht niet
terug. Ik zie je morgen wel.’
Het was gek om zo tegen iemand te praten. Ik kon bijna voelen hoe de woorden
zonder enige uitwerking door hem heen gingen.
Ik verliet hem.
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Die nacht nam Dhladla mij mee naar een complex waar we voor de nacht een bed
konden huren voor de prijs van vier pennies. Het was alsof je een gevangenis
binnenging. Hoge muren hielden de buitenwereld verre, politieagenten bewaakten
de ingang. Maar daar het slechts gekleurde politieagenten waren slaagden Dhladla's
gladde tong en zeeroversmanieren erin

Libertinage. Jaargang 2

151
ons langs hen heen te krijgen. Hij kreeg twee blauwe strookjes papier: de bewijsjes
voor onze bedden. Hij vertelde me dat we alleen moesten vermijden gezien te worden
door de blanke opzichter van het terrein.
Binnen de hoge muren stond een aantal stenen gebouwen. In ieder bevond zich
een groot aantal bedden. Dit was het enige thuis, ver van de geboortekraal, voor de
huisjongen en de rickshaw-boy en de losse arbeider die naar de stad was gekomen
op zoek naar geld om zijn belasting te betalen en zijn familie te eten te geven. Een
rij ijzeren bedden langs beide kanten van een kamer. Dit was thuis. Een man was
ontworteld. Zijn traditionele levensgewoonten, die van zijn vader en zijn vaders
vader, waren op gewelddadige wijze onder hem weggeslagen, en alles wat hij ervoor
in de plaats had waren belastingen, een aantal passen, een bordje met ‘Alleen voor
Europeanen’ en een rij ijzeren bedden in een verder ongemeubileerde kamer. Daar
ging hij iedere avond heen na een dag werken tegen een hongerloon en sliep tussen
luizen, vlooien en wandluizen. Daar vandaan vertrok hij iedere morgen om
rondgejaagd en geschopt en getyranniseerd en aan alle kanten ingeperkt te worden
door de blanke die, zogenaamd, gekomen was om hem de zegeningen te brengen
van de ‘Europese beschaving’.
Het grootste deel van die avond observeerde ik de mannen terwijl ze met die kleine
dingen bezig waren die deel uitmaakten van hun leven in de stad; ik luisterde
ingespannen om zoveel mogelijk op te vangen van hun gesprekken over thuis en de
dierbaren die ze achter hadden gelaten, ik luisterde naar de folterende hoest die de
longen verscheurde van een oude rickshaw-boy; ik riep me weer voor de geest hoe
toeristen de kleurige dracht en hoofdbedekking van rickshaw-boys bewonderden en
vroeg me af, hoewel ik het antwoord eigenlijk al wist, of ze ooit hadden gedacht aan
deze kant van het menselijke paard. Ik deel de mannen in twee groepen in: degenen
die bekend waren met de stad en er de weg in kenden, en de nieuwkomers, nog
beduusd en gefascineerd door de glans en flonkering van de stad, nog verbijsterd
door het nieuwe en al zijn klanken. Weldra zou hun verbijsterde belangstelling
overgaan in de rustige ogenschijnlijke aanvaarding van de anderen.
Ten slotte stierf het lawaai van bewegende, pratende en bezige mensen weg en
iedere man kroop in zijn kleine bed. De lichten gingen uit. Hoevelen van hen
droomden lange dromen over hun dierbaren ver weg? Hoevelen vroegen zich
gepijnigd af of hun tehuis nog bestond, nog op hen wachtte? Hoevelen hadden het
opgegeven te hopen en te dromen en werden meegesleurd door het door de blanke
gestelde levensmodel? Hoeveel waren er verslagen? In hoeveel harten was er een
groeiende opstandigheid?
Ik lag te denken en me dit af te vragen terwijl ik luizen over mijn lichaam voelde
lopen. Instinctief, zonder de juiste woorden te weten, voelde ik dat dit hier een van
de belangrijkste levensbeelden was van onze tijd; het beeld van de landman, de boer,
ontrukt aan zijn eigen omgeving en of hij wilde of niet midden in een industriële
beschaving geplant. Onder alle omstandigheden zou aanpassing hels moeilijk zijn.
Onder de speciale omstandigheden van het zwart zijn, het paspoorten bij zich moeten
dragen, van van het kastje naar de muur gestuurd te worden, afgezonderd te worden,
zonder stem, haast zonder een enkel recht - onder zulke omstandigheden was hel een
erg zacht woord.
Plotseling begon er een man te kreunen. Het klonk alsof het de oude rickshaw-boy
was die hoestte. Het kreunen werd erger. Hij begon te praten. Toen werd het praten
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afgebroken door een hevig gehoest. Dan weer gekreun. Het werd sterker. Steeg aan
tot een crescendo van pijn. Een soort kreet ontsnapte aan zijn lippen. Ik raakte in een
hevige spanning. Er trok zich een duisternis om mij samen, zwarter dan hij ooit
geweest was. Ik stak mijn
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hand wild uit naar Dhladla's bed. Ik wilde hem wekken, hem van de man vertellen,
hem er iets aan laten doen. Ik bevoelde het bed. Dhladla lag er niet in. Ik ging rechtop
zitten. Mijn lichaam was zwaar, te zwaar voor mij. Moeizaam - want langzamerhand
scheen ik mee te lijden met iedere kreun van de man die daar pijn had - kwam ik het
bed uit. Ik streek en lucifer af en ging naar zijn bed.
Zijn glazige ogen staarden mij aan. Er liep een bloedstraaltje uit zijn mondhoek.
Ik probeerde iets te zeggen maar mijn keel zat dicht. Ik kon geen woord uitbrengen.
Ik brandde mijn vinger aan de lucifer. Ik streek er nog een af. Hij schudde zijn hoofd
en probeerde te glimlachen.
Weer deed een hevige hoestaanval zijn lichaam schokken. Toen het voorbij was
scheen de ergste pijn tegelijk verdwenen te zijn. Zijn gekreun nam af. Weldra ademde
hij zwaar en toen hield ook het zware ademen op. Het leek mij een eeuwigheid dat
ik daar stond, niet in staat te bewegen, niet in staat te denken. Een duisternis zwarter
dan de nacht lag over mij heen. Eindelijk klonk het alsof hij in een gezonde slaap
lag.
Met loden schoenen liep ik naar mijn met luizen bedekte bed en ging er op zitten.
Het leven scheen voor mij een eind te hebben genomen. Ik was in een impasse en er
was geen uitweg.
Ik dacht aan het strand en een waanzinnig verlangen maakte zich plotseling van
mij meester. De zwaarte gleed van mijn ledematen af. Ze voelden licht aan, te licht.
Met bevende handen kleedde ik me aan.
Ik liep haastig de kamer uit en ging op het hek af. De zwarte politieagent hield me
tegen en liet zijn zaklantaarn op mijn gezicht schijnen.
‘Dhladla's vriend’, zei ik.
Hij liet me naar buiten.
Op haastige voeten liep ik door de straten van Durban. Er was iets dat mij
voortdreef, iets groters, sterkers en dwingenders dan ik ooit eerder gekend had.
In een straat zag ik een blanke aan de overkant. Een wilde impuls dwong mij hem
te volgen. Haat steeg in me op. Een hevig beven overviel me. Er hing een waas over
mijn gedachten. Toen dat optrok en ik de straat wilde oversteken was de man
verdwenen. Ik haastte mij verder tot ik het strand bereikte.
Ik deed mijn kleren uit en liep het water in. Het spoelde over mijn enkels, steeg
tot mijn knieën en toen tot mijn middel. Ik bleef doorlopen. Nu had het mijn borst
bereikt, nu mijn nek. Nu moest ik mijn hals strekken om geen water binnen te krijgen.
Nu had ik geen grond meer onder de voeten. Ik sloeg een arm uit en begon te
zwemmen, nog steeds van de kust af. Eén arm, dan de andere, één arm, dan de andere.
Ik was geen goede zwemmer en begon zwaar te hijgen. Ik kon mijn hart in mijn
oren horen bonzen.
Tegelijk niet dit bonzen van mijn hart drong het tot mij door wat ik aan het doen
was, en op hetzelfde ogenblik kwam er een dierlijke, wilde lust om te leven in mij
op.
Mijn brein leek plotseling heel helder en verbaasd en haast onpersoonlijk vroeg
ik me af wat me tot deze daad van uiterste wanhoop gedreven had. Ik merkte opeens
dat ik erg moe werd en allang niet meer kon staan. Ik keerde om en zwom naar de
kust terug.
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Van alles wat mijn land mij had aangedaan was dit het ergste. Het had mij zover
gebracht dat zelfvernietiging, hoe tijdelijk dan ook, verkieslijk scheen boven het
leven als neger in Zuid-Afrika. Dit zou ik nooit vergeten. Dit zou ik nooit vergeven.
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Besprekingen
Anna Blaman, Eenzaam Avontuur, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1948.
Wanneer men ‘Dada’-dichters als Tristan Tzara of Hans Arp leest, krijgt men het
idee, dat een redelijke geest zich redelijk amuseert. Men moet wel een academisch
kniesoor zijn om bezwaar te hebben tegen:
tata, nbababa, nfounfa, nfounfa

of:
Stangenklettern und leiblicher ringkampf
erfuellen die nacht mit Wauwau.

Als men een recente roman van Salvador Dali leest, voelt men dat een redelijke geest
in Amerika redelijk heeft overwogen hoe hij de amerikanen kon laten betalen door
het schrijven van een surrealo-hysterisch angehauchte keukenmeiden-roman.
Bij Anna Blaman echter heeft men het gevoel, dat een onredelijke geest
krampachtig probeert gewoon te doen. Ze zoekt het niet hoog, zij blijft met beide
benen op de grond. Een jonge vrouw heeft eerst, in zeer tedere jaren een verhouding
met een beurtschipper, die zij persoonlijk uit de kroeg haalt, en als het pad der min
niet over rozen gaat, leveren zij naumachieën in de roef van de schuit met flessen
als wapens. Sensationeel, zult u zeggen. Toch zal men moeten bekennen dat dit een
van de dingen is, die voorkomen. Daarna zoekt zij het in het Lesbische. (De enige
verhouding in het boek waar ons de details van onthouden worden). Dan krijgt zij
als man (hoe blijft onbekend) een soort schrijvende en beschaafde intellectueel
genaamd Kosta, (heeft dit iets uit te staan met de Montherlant?) die zij verlaat voor
een kapper genaamd Peps.
Aan het relaas van deze ‘hauts faits’ zijn vastgetimmerd vier meisjes, waaronder
één Lesbienne. Wat hun rol in het boek is, begrijpt men niet. Om verder de saaie
zaak nog wat te verlevendigen, leeft Kosta zich uit in een detective-roman, die in
platheid, slechte smaak en warhoofdigheid (over deze drie elementen later meer)
wedijvert met de roman zelf. De detective heet King, in tegenstelling tot Ellery Queen,
die in The Devil to Pay zelf al die tegenstelling gebruikte. Er wordt ons verteld dat
hij zich zeer elegant kleedt, maar desondanks lange gesprekken met zijn hospita in
de keuken voert, wat natuurlijk een menselijk trekje zijn moet. Echter is het gedaas
over King's elegantie en raffinement zo kinderachtig en aanstellerig, dat men zou
kunnen lachen als het in duidelijker taal geschreven was. Verder schrijft deze King
ook weer een boek. Uitschuifbaarheid is een schone zaak.
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De vrouwelijke hoofdpersoon Alide, is zeer aannemelijk. Waarom ook niet, ze is
zo platvloers dat ze niet onaannemelijk kan zijn, behalve dat Anna Blaman nog kans
ziet haar een onwaarschijnlijk vocabulaire te geven. Kosta daarentegen is pure and
simple. Zijn geest produceert niets dan verlangens naar Alide en rare detective-romans.
Hij heeft geen enkel geheim
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of enige schuilhoek in zijn geest. Het vertrouwen dat Anna Blaman in mannen heeft
moet wel ontroerend zijn.
Er is nog een klasse van personen waar Anna Blaman blijkbaar een groot
vertrouwen in heeft, en dat zijn Lesbiennes. Er komen in het boek twee het moeilijk
hebbende, eerlijk zoekende en naar het goede strevende Lesbiennes voor. Eén is één
van de vier meisjes, de andere is niet de vroegere vriendin van Alide (Anna Blaman
is zeer oneconomisch met haar personen), maar komt uit de lucht vallen in een hotel,
waar Alide aan het snoepreizen is met kapper Peps. Zowat op dezelfde tijd krijgen
Alide en Kosta elk bezoek van één van de twee en beleven momenten van inkeer.
Men gaat hopen dat deze goede invloed hen tot elkaar zal brengen, want het is een
charmant idee: Lesbiennes als milde mediatrices tussen de sexen. Ook een idyllisch
‘embarquement pour Lesbos’ als slot van dit boek, was ons liever geweest dan de
‘muddle’, waarin het nu doodloopt.
Het krankjoreme van dit boek schuilt ten slotte niet in de inhoud, maar in de manier
van schrijven. Al op de eerste bladzijde worden wij vergast op een vage, literairige,
symbolische en irrelevante situatie, die tot drie keer toe herhaald wordt in één adem
en dan later in het boek nog eens. Men zou toch zeggen dat tweemaal genoeg was
om iemands subtiel symbolisch en romanconstructief vermogen aan te tonen. Ook
wordt op alle mogelijke momenten de raarste stadhuistaal gesproken door de meest
onverwachte lieden; populair slang wordt op de verkeerde momenten aangewend.
Elke situatie wordt overgoten met een pretentieus en hysterisch sausje, waarin brokken
onverteerde en vaak onbegrepen eruditie drijven. Wijlen Charivarius had aan dit
boek wel enige maanden plezier kunnen beleven. Nu vind ik Charivarius critiek vrij
eenzijdig, maar met zijn methode kan men ook andere dingen aantonen. Welnu:
pag 7. ......de mooie speelse twintigjarige Alide, die zo zelfverzekerd om haar mooie
lichaam, om haar mooie mond en om haar mooie grijze ogen door de lente race-te......
Het vervoermiddel wordt niet genoemd.
pag. 17. Een verliefde echtgenoot vraagt: ‘Doorschouw je mij?’
pag. 43. Een meisje zingt, en...... haar stem was als een tank die zich door het
lunaire landschap stortte en dwars over mensenliefde en -leed heendaverde. Een
sterke stem, mogen wij wel zeggen. Hierna komt op de twee volgende bladzijden
nog driemaal het woord ‘lunair’ voor.
pag. 61. ......Materialisatie uit het ectoplasma van Alides driftenleven. Beeldspraak
tweemaal ontspoord.
pag. 148. Twee dames, die elkaar niet kennen, raken in een hotel aan het praten
en een van de eerste dingen, die de een tegen de ander zegt, is: beschaving, die
correctie op ons duistere instinct, zou het U moeilijk kunnen maken voor Uzelf.
pag. 166. ...... Een nummer jazz, pretentieloos en vlot en van een rhythme, dat als
het ware uit je eigen bloed geklopt scheen en ook van een melodie, waarvan de kreet
al in je ziel geschreven stond. Dit eieren klutsen pretendeert de gedachtengang van
een normaal volksmeisje weer te geven.
pag. 197. ......Met een bloedwaas voor mijn ogen en een sirene in mijn gehoor......
Het lijkt mij niet moeilijk in dergelijke citaten, waarvan men er honderden zou kunnen
geven, alle symptomen terug te vinden van de damesroman, die wij al zo lang kennen;
zoals de onbeholpen en krampachtige pogingen om litteraire taal te schrijven, om
modern te zijn, en vooral wereldwijs. Wat is er nieuw? De ‘genadeloze eerlijkheid’
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inzake de vrouw? Het feminisme is reeds lang démodé. Alie van Wijhe Smeding is
niet meer, maar Anna Blaman zal ons een nieuwe Naakte Waarheid schrijven.
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Er is wel gezegd, dat dit boek zich van vroegere damesromans zou onderscheiden
door ironie, vooral in de ‘histoire de coucherie’ King-Juliette, die als detective-story
wordt aangediend. Ik wil geenszins betwijfelen, dat wanneer er geschreven wordt
dat King zeer lelijk is, maar ......Kon dansen als een gigolo en dat bleek
onweerstaanbaar en imposant. Hij had haar in die dancing meegevoerd de
hemeltrappen op naar slow-fox-paradijzen, dit ironisch bedoeld is. Maar als ik deze
stijl meer dan honderd bladzijden lang slikken moet, laat mij de ironie ervan volkomen
onverschillig. Het boek blijft een platvloers, mislukte-pudding-achtig, klonterig,
draderig, knoedelig, lianerig, broeikasserig, kleverig en klunzig geheel. Bij het lezen
heeft men soms het gevoel in een koortsdroom te zijn. Tot troost van bona fide
koortsdromers willen wij echter het sterke vermoeden uitspreken, dat hier niet
gekoortsdroomd, maar gelitteratuurd werd.
L.Th. LEHMANN

Nederland in de spiegel
Dr H.J. van Mook, Indonesië, Nederland en de Wereld, A'dam, De Bezige
Bij, 1949.
J. de Kadt, De Indonesische Tragedie, A'dam, Van Oorschot, 1949.
Twee boeken over Indonesië. Twee boeken, die geen van beide geschiedschrijving
willen zijn, maar een analyse van de nog onvoltooide ontwikkeling in en na de tweede
wereldoorlog. Twee boeken die, elk onder een eigen benaming, Nederland de spiegel
voorhouden van zijn politieke tekorten in Indonesië in de afgelopen periode,
veroorzaakt door wat de Kadt noemt ‘zelfgenoegzaamheid’ en Van Mook
‘voorzichtige zorgelijkheid’. Twee boeken, die naast deze trek ook gemeen hebben,
dat ze bondig en helder zijn geschreven en dat ieder, die zelf ervaren heeft wat
confrontatie met het Indonesische vraagstuk betekent, ze geboeid uitleest. Maar ook
twee boeken, die vooral door datgene, waarin zij verschillen, het Nederlandse volk
duidelijk maken, dat en waarom de ‘challenge’ waarvoor het, om met Toynbee te
spreken, na de tweede wereldoorlog in Indonesië werd gesteld, onvoldoende
beantwoord werd.
De Kadts boek is een aaneenrijging van politieke waarderingen. Wat hij in het
Nederlands-Indië van vóór 1941 aantrof, was vóór alles een politiek analfabetisme
in verantwoordelijke Nederlandse kringen van een zodanig gehalte, dat hem dit met
de grootste zorg voor de nabije toekomst vervulde. Dit betekende immers, dat de
kleine Nederlandse groep politiek leefde in een ijzig isolement; dat ze als geheel
bezien part noch deel had aan wat de meer ontwikkelde lagen der bevolking beroerde;
dat haar contact met de bevolking zich beperkte tot de conversatie met huisbedienden
en het tawarren’ op de pasars en dat zij van het geestelijk leven dier bevolking slechts
iets vernam via Indonesische ambtenaren en hoofden, en dat alleen nog als zij in hun
beroep met deze laatste maatschappelijke groep iets te maken had.
Het isolement bracht juist in die kritieke jaren mee een volkomen en noodlottig
gemis aan inzicht in wat de voormannen van de nationalistische beweging voor de
politieke weerbaarheid van het land kon betekenen. En - last not least - verhinderde
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het een helder besef van dit isolement zelf, zodat in deze gespleten maatschappij een
fictie van burgerschap en saamhorigheid kon overeind blijven, die elke reële
achtergrond miste en die dan ook bij het wegvallen van de Nederlands-Indische
heerschappij als een kaartenhuis in elkaar scheen te vallen.
Tegen dit décor plaatst De Kadt zijn treurspel der gemiste kansen.
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De achtergrond van Van Mooks boek is een gans andere: ‘een goed georganiseerd
en welvarend land, waarbinnen voor de burgers van iedere landaard recht en veiligheid
bestonden’. Een achterstand weliswaar in politieke ontwikkeling, omdat het
N e d e r l a n d s beleid sinds 1931 in conservatieve richting was verstard, doch die
achterstand school minder in de politieke instellingen zelf dan wel in de onvoldoende
opneming van Indonesiërs in de bovenste, dirigerende laag van de maatschappij.
Naast deze zwakke plek nog twee andere: te geringe spreiding van het onderwijs en
mede daardoor een groot tekort aan militaire weerbaarheid. Drie zwakke plekken
dus ‘in het overigens gezonde lichaam’, dat in het voorjaar van 1942 door ‘een lawine
van mongools krijgsgeweld’ onder de voet werd gelopen. Wat verder van betekenis
is voor de na-oorlogse ontwikkeling, dat is - naast de Japanse invloed, die in beide
boeken op gelijke wijze wordt gewaardeerd - de geringe waarde, die in de geallieerde
strategie aan Nederlandse politieke motieven wordt gehecht en de grote moeilijkheden,
die te bestrijden stonden om gedurende de oorlog voor het restant van Nederlands
en Nederlands-Indisch potentieel een behoorlijke organisatie te verkrijgen.
Dit verschil in achterstand is tekenend, niet alleen voor de inhoud van het betoog
der beide auteurs, maar ook voor hun politieke stellingneming.
De Kadt kiest een duidelijke consequente vooropstelling van het ‘primaat der
politiek’. Hij ziet zijn vooroorlogse vrees in de na-oorlogse ontwikkeling bewaarheid.
Zijn politiek gelijk en het politiek ongelijk van wie hem tevoren bestreed, is voor
hem de rechtvaardiging van zijn aanspraak op politiek gezag. In de miskenning van
de Republiek voor het Indonesisch nationalisme door Den Haag en Batavia ziet hij
de kern van alle mislukkingen tussen 1945 en 1949. Met alle waardering voor de
scherpe politieke visie van de schrijver, moet men vaststellen, dat het betoog daardoor
een sterk eenzijdig karakter krijgt. Aan de moeilijkheden van een ontredderde
organisatie, waarvan de herbouw met een schamel aantal krachten onder uiterst
bezwarende omstandigheden moest worden geïmproviseerd, geeft hij onvoldoende
aandacht. Dat een radicale politieke keus, zoals hij bepleitte in de winter van 1945
voor de regering Schermerhorn even onmogelijk was als het voor Roosevelt was om
het Amerikaanse volk in 1940 en 1941 tot actieve deelneming aan de oorlog tegen
de nazi's te bewegen, speelt in zijn waardering geen rol van betekenis. Dat de
geïmproviseerde, maar voortschrijdende herbouw van een Nederlands-Indisch apparaat
vooral in Celebes, Timor, de Molukken en West- en Oost-Borneo het politiek
perspectief van een vreedzamer emancipatie onthulde dan zich op Java en Sumatra
had voltrokken, vindt weinig, althans onvoldoende erkenning. En dat dit vreedzamer
perspectief zich eerst geleidelijk aan zou ontworstelen aan de greep van alle
reactionnaire en conservatieve handen, die zich gretig uitstrekten naar een nieuwe
mogelijkheid om de oude gezagsverhouding onder een andere naam te bestendigen,
vindt wel vermelding, maar alleen bij de beschrijving van een uit Batavia gevoerde
verdeel- en heerspolitiek (blz. 143) en nergens als onontkoombare consequentie van
het feit, dat men de politieke onmondigheid van ‘herstelde’ gebiedsdelen te minder
kon handhaven naarmate het conflict met de Republiek voortduurde.
De oogkleppen, die De Kadt heeft voor de bestuurstechnische en organisatorische
kanten van het vraagstuk, heeft het boek van Van Mook voor de politieke kanten er
van. Het is een merkwaardige paradox in onze na-oorlogse Indonesische politiek,
dat daarop in zo sterke mate het stempel is gedrukt van een man, die zich zo weinig
politicus voelt en het ook zo weinig is als Van Mook.
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‘Hoe dat politiek verwerkt wordt, moeten jullie maar uitmaken, ik ben maar een
eenvoudig bestuursman’, heb ik hem eens horen zeggen. En zijn
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boek is er het duidelijk bewijs van. Dat wil zeker niet zeggen, dat alle politieke visie
hem vreemd is, maar wel dat zijn politiek perspectief nooit meer is dan de omlijsting,
die hij behoeft voor wat hij ziet als de organisatorische bestuurstechnische en
economische taak, die in Indonesië moet worden vervuld.
Van Maart 1947, toen hij zelf nog enige mogelijkheden zag in de vreedzame
uitvoering van het accoord van Linggadjati, doch anderen daaraan twijfelden, herinner
ik mij een uitlating, die duidelijk aantoont, dat en tot hoever hij oog had voor het
primaat der politiek. Hij zei toen ongeveer: ‘Wanneer het nodig zou zijn geweld te
gebruiken, dan zou ik dat in elk geval niet voor mijn verantwoording kunnen nemen,
want men zou dan te recht van mij kunnen zeggen, dat ik de Indonesiërs net zolang
de vriendschapshand heb toegestoken, totdat ik zelf sterk genoeg was om toe te
slaan’. Niet eerder dan uit dit boek heb ik begrepen, dat het verloochenen van deze
woorden in later tijd niet te wijten was aan onvastheid van karakter, maar aan de
natuurlijke begrensdheid van zijn politieke visie. Zolang hij in de republiek iets
bruikbaars zag voor de organisatie van Indonesië, had hij oog voor de politieke
gegevens waarmee hij moest werken. Maar zodra hij de indruk kreeg dat het proces
van radicalisering in Djokja de overhand kreeg, verloor hij het zicht op de politieke
betekenis van de republiek, omdat deze immers voor hem ophield een instelling te
zijn ‘waarmee te werken viel’.
Deze trek vindt men terug in het gehele boek, dat een uitvoerige en boeiende
verantwoording is van zijn beleid in de afgelopen jaren. Ziehier het credo daarvan:
Het is in het belang van Indonesië, dat de onafhankelijke nieuwe staat voor de opbouw
van zijn regeerapparaat en zijn economische organisatie de steun en bijstand van het
Westen behoudt. Het kan zijn, dat een krachtige, bewust hierop gerichte Nederlandse
politiek zich, gedurende kortere of langere tijd, het verwijt op de hals haalt van onder
een nieuwe leus oude gezagsverhoudingen na te streven. Voor zulk een verwijt,
meent Van Mook, moet men niet terugschrikken, want wij kunnen immers met onze
daden bewijzen, dat het ons om het herwinnen van gezag in het geheel niet te doen
is.
Men kan, bij alle bewondering voor de bekwaamheid van de auteur op ander
gebied, niet hard en duidelijk genoeg zeggen, hoe verschrikkelijk naïef deze politieke
grondstelling is. Vanaf het ogenblik, dat de Republiek als territoriale machtsfactor
door ons werd ingedamd en versplinterd, verdween wel zijn organisatie, maar niet
zijn politieke betekenis. Die valt niet te versplinteren noch te verdrijven. Die zit in
de harten en hoofden van duizenden Indonesiërs, die zich te gretiger daarvan
doordringen, naarmate de kwalen van een zwakke en op de heerschappij van
soldateske groepen steunende organisatie voor hen minder voelbaar zijn. Er is dan
ook geen sprake van, dat wij de kans zouden krijgen met onze daden te bewijzen,
dat het verwijt, waarmee men ons op het lijf valt, niet gerechtvaardigd is. Wanneer
ons gewelddadig optreden de - tot dusver gematigder - groepen in de Republiek op
een bepaalde wijze de ogen heeft geopend voor wat zij als onze ‘ware bedoelingen’
zien, dan kunnen wij niet meer beletten, dat zij onze verdere daden met die ogen
blijven zien. Die daden heten dan, hetzij voortzetting van het geweld, hetzij
terugwijken voor de onweerstaanbare kracht van het Indonesische of van het
Aziatische nationalisme of voor de druk van de democratische krachten in de wereld.
Tot beter inzicht in Nederlands goede bedoelingen leiden zij niet, en tot het
totstandbrengen van een blijvende samenwerking met Nederland dragen zij, vooral
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dáárom, niets bij. Dat had, bij gemis aan gevoel voor politieke factoren, ook de
ervaring van anderen, in Ierland, in Egypte, in Indo-China de schrijver kunnen leren.
Maar voor de man, die het vooroorlogse Nederlands-Indië een
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gezond lichaam met enkele zwakke plekken noemt, kunnen politieke gebreken wel
belangrijk zijn, maar niet fundamenteel.
Zo blijft in de gehele zakelijke verantwoording, die dit boek bevat, slechts één
vraag onbeantwoord, een vraag die ook, maar anders gesteld, in het boek van De
Kadt aan de orde komt. Het betreft de mislukking van de besprekingen op de Hoge
Veluwe. De Kadt wijt die mislukking aan de regering-Schermerhorn-Drees, die ‘niet
de kracht bleek te bezitten, de nieuwe geest, waarvan zij zelf de vertegenwoordiging
heette te zijn, in de practijk van de politiek te brengen’. Van Mook deelt mede, dat
‘kenners van de binnenlandse politieke kaart, als minister Drees, de fundamentele
bezwaren (tegen het plan van Sharir) geheel onoverkomelijk (achtten)’ en voegt
daaraan toe, dat hij ook zelf, na de eerste dagen van zijn verblijf in het vaderland, de
overtuiging miste, dat de regering een aanvaarding van het voorstel zou hebben
overleefd. ‘Voor mijzelf zal ik nooit de vraag kunnen beantwoorden, of het toegeven
aan deze gedachte - staatkundig gezien -, niet mijn grootste fout is geweest’. Ziehier
de onbeantwoord gebleven vraag, die de schrijver zich stelt. Een twijfel, die hem
merkwaardig genoeg juist op dit politieke punt overvalt en die hem in de baaierd van
bestuursmaatregelen, die hij voor de herbouw van Indonesië heeft moeten nemen en
die in dit boek worden vermeld, nergens anders heeft vervuld.
Juist hier echter, waar de strekking van het betoog der beide schrijvers, bij alle
verschil van uitgangspunt, zoveel gemeen heeft, acht ik noch het verwijt van de Kadt
noch de twijfel van Van Mook gerechtvaardigd. Het toenmalige kabinet stond in
April 1946 voor de beslissende vraag of aanvaarding van het republikeinse voorstel
de mogelijkheid bood in de enkele weken, die nog moesten verlopen vóór de
verkiezingen op 17 Mei 1946 een zó duidelijke verbetering in de situatie in Indonesië
te verkrijgen, dat dit voor het Nederlandse volk - dat uit eigen inzicht toen nog lang
niet toe was aan zulk een radicale oplossing - de gedane keus aanvaardbaar zou
kunnen maken. Voor een vernieuwing op initiatief der regering was op dat ogenblik
geen tijd meer beschikbaar. Nederland stond reeds met een been in de
verkiezingsstrijd. Ik geloof dan ook niet dat onder die omstandigheden Van Mooks
toegeven aan de gedachte, dat het plan toch niet haalbaar was, aan het resultaat iets
zou hebben toe- of afgedaan. Nederlands politieke onrijpheid behoorde - zeker op
dat moment - tot de feitelijke gegevens, waarmede moest worden gewerkt. Eerst veel
later, in Juli 1947, toen de politieke groeperingen reeds weer hun vaste bedding
hadden gevonden, kon er reden zijn voor het verwijt, dat de voorstanders van een
progressieve Indonesische politiek mede schuldig kwamen te staan aan gemiste
kansen, omdat zij in Indonesië en in Nederland de moed misten een duidelijk ‘neen’
te laten horen. Maar over de juistheid van het beleid, waartegen dàt ‘neen’ had moeten
klinken, bestaat bij Van Mook géén twijfel....
Zo wordt in de beide boeken, die hier zijn aangekondigd, wel aan Nederland de
spiegel voorgehouden van zijn Indonesische staatkunde, maar wie het beeld dat hem
uit die spiegel tegemoet komt, zonder vooringenomenheid beziet, vindt wel vele
omtrekken, die tot dusver in het duister bleven, opgehelderd, maar ontkomt toch ook
niet aan de indruk, dat er meer afstand nodig is van de vraagstukken, die ons nog
steeds bezighouden om het beeld dezer jaren in alle klaarheid te ontvouwen. Wellicht
dat eerst dan zal kunnen blijken, dat het beeld zo rijkgeschakeerd zal wezen als het
boek van Van Mook, maar het staat te vrezen, dat het tevens tot een even
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onbarmhartige slotsom moet leiden als het minder veelzijdige, maar rechtlijniger
betoog van De Kadt.
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Openbare brief aan Libertinage1)
Mijne Heren,
Met grote instemming en diepe voldoening las ik in ‘Het Algemeen Handelsblad’
het verslag van de Enquête-Commissie-Cleveringa inzake het beleid van onze
diplomatieke vertegenwoordigers in Spanje, mr C.H.J. Schuller tot Peursum en jhr
mr W.E. van Panhuys.
Boze tongen onder zgn. Engelandvaarders hadden blijkbaar allerlei giftige
achterklap tegen deze achtenswaardige vaderlanders te berde gebracht. Zoiets kon
men verwachten van dit soort afgunstige avonturiers, dat er geheel ongevraagd zijn
roeping van maakte, bij nacht en ontij langs de weg te zwerven, terwijl behoorlijke
Nederlanders rustig thuis zaten. Na een verblijf van luttele jaren in gevangenissen
en concentratiekampen waren deze onevenwichtige jongelui moreel reeds zo diep
gezonken, dat zij zich niet ontzagen zich in Madrid in het openbaar aan alcoholica
te buiten te gaan. Hun onbeschaamdheid ging zelfs zo ver, dat zij de telefoonkabel
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van generaal Franco doorsneden. Foei.
Ik kan u verzekeren, dat bij ons op de Witte dergelijke afkeurenswaardige
handelingen gelukkig niet voorkomen, en kwamen zij wèl voor, dan zouden zij stellig
niet worden gepubliceerd.
Is het niet volkomen te billijken, dat mijn oude vriend jhr Van Panhuys deze lieden
na hun overmoedige tocht door bezet Frankrijk en hun doldrieste klimpartij over de
Pyreneeën, de raad gaf zich maar weer ordentelijk bij de Gestapo aan te melden, om
naar het rustige vaderland teruggezonden te worden? En toont Zijne Excellentie
Minister Stikker niet een juist en verziend staatsmansbeleid, door mijn reeds genoemde
vriend en oud-gezantschapsraad te Madrid, jhr Van Panhuys, te benoemen tot
consul-generaal der Nederlanden te Berlijn?
Bravo! Een dergelijke daad getuigt er van - evenals dat reeds bij de promotie van
Baron van Harinxma thoe Slooten tot ambassadeur in België het geval was - dat wij
in Nederland na de beunhazerij van al die nieuwlichters en verzetslieden eindelijk
weer op de goede weg zijn.
En dan, hoe nuttig van de Commissie-Cleveringa, een lans te breken voor de goede,
helaas ietwat dove Schuller tot Peursum, die het midden in de oorlog waarachtig al
druk genoeg had met het regelmatig bijwonen van de stierengevechten in Madrid.
Welk een dwaasheid, om niet te spreken van onkiesheid, deze zwierige
persoonlijkheid lastig te vallen met allerlei profane beslommeringen, zoals
doorreisvisa naar Portugal en het bezoeken van haveloze gelukszoekers in het
concentratiekamp Miranda del Ebro, waar zich bovendien ook nog gevaarlijke
misdadige elementen onder bevonden, die al sinds 1937 in Spaanse gevangenschap
verkeerden, omdat zij het regiem van generaal Franco bestreden.
Het wil mij trouwens voorkomen, dat de taak van H.M.'s Gezant, ook in oorlogstijd
van een verhevener niveau dient te blijven, dan het organiseren van een reisvereniging
voor gestrande rustverstoorders toelaat.
Welk een troost moet het voor mijn oude collega mr Schuller tot Peursum zijn,
dat hij na zijn representatieve taak in het Spanje van Franco op zulk

1) In strijd met het uitdrukkelijk verzoek van de schrijver overgezet in de gangbare spelling.
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een éclatante wijze vervuld te hebben, zich thans op zijn nieuwe post in Bogota
wederom ongestoord aan zijn geliefkoosde bezigheid, de tauromachie, mag wijden.
Laat men toch vooral bedenken, dat de grote in het oog lopende rol, die Nederland
telkens opnieuw in de vergadering van de Verenigde Naties vervult, uitsluitend te
danken is aan vasthoudendheid, koppigheid en hooghartigheid jegens anderen,
geesteskenmerken van de Nederlandse adel bij uitstek, die een oase vormen in deze
verworden en vulgaire twintigste eeuw.
Wat zou er van ons Insulinde, ja zelfs van ons Nederland terecht komen, wanneer
het niet de bloem van de Nederlandse adel was, die nog steeds de scepter zwaait in
het departement van Buitenlandse Zaken aan het Plein?
Het verheugt mij derhalve, dat zelfs een man van eenvoudige burger-afkomst als
Zijne Excellentie Minister Stikker zich zo spoedig bij de oude beproefde gang van
zaken heeft weten aan te passen en de continuïteit van de Nederlandse diplomatieke
traditie niet verstoort door het experimenteren met ongecultiveerde parvenu's. De
geestelijke en stoffelijke baten van zijn tactvol beleid zullen zich dan ook wel zeer
spoedig laten bespeuren.
U dankend voor de verleende plaatsruimte,
Graaf Gans
Nieuwe of Litteraire Sociëteit, Plein, 's-Gravenhage.

Tekeningen en vignetten in dit nummer van W.J. Rozendaal.
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[J.C. Bloem: gedichten]
Het Portret
Aan W.
Wanneer ik dood ben en de donkren komen,
Geef me 't portret niet mee, dat altijd mij
Ten hoofdeneinde stond en in mijn droomen.
Ik merk er toch niets van. Het is voorbij.
Neen, ik wil niet, dat na de laatste morgen
De beeltenis van dit bemind gelaat,
In een tot molm geworden kist geborgen,
Diep in de muffe grond met mij vergaat.
Doch als ik stervend ben, maar nog niet henen
Dan wil ik 't houden in mijn veege hand.
Mijn laatste denken moet nog zijn doorschenen
Door 't liefste waar het zich aan had verpand.
Want ik berust er in. 'k Heb in mijn streven
Naar iedere andere liefde om niet gehaakt Door deze alleen is dit rampzalig leven
Tot onuitsprekelijk geluk gemaakt.
J.C. Bloem
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Het Einde
Wat geeft het, of wij hier of elders sterven?
Leven is altijd: naar den dood toe gaan.
De haardgebondenen en die verzwerven
Vinden één graf aan 't eind van hun bestaan.

Het Horloge
Nachtstilte en ouderdom. O onwaardeerlijk wonder,
Dat met het stijgen van de snelle jaren vlood:
Naar de secondenwijzer kunnen kijken zonder
Te denken aan het naadren van den zeekren dood.
J.C. Bloem
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L.Th. Lehmann
Briseïs
Drama in vijf bedrijven
Personen: de Griekse helden AGAMEMNON (bevreesd voor zijn waardigheid),
ACHILLES (energiek, maar vaag), PATROKLOS (jeune premier), AIAX (Colonel
Blimp) en THERSITES intelligent, maar onevenwichtig); de herauten van
Agamemnon EURUBATOS (oud) en TALTHUBIOS (ambitieus en vals pathetisch);
het krijgsgevangen meisje BRISEIS (jong en eentonig).
Toneel: het Griekse kamp voor Troje. Min of meer wazig achterdoek. Links een
tentpaal met donker doek erover geplooid, zodat men een doorkijk heeft. Men kan
zowel vóór langs als vanuit de tent opkomen. Rechts de opgebogen achtersteven van
een schip. Kleren zo eenvoudig mogelijk; voornamelijk donkerblauw en dofbruin
gekleurd.

Eerste bedrijf
Scène 1.
Agamemnon zittend in de tent. Eurubatos en Talthubios staan voor de deur.

AGAMEMNON:

Talthubios, Eurubatos!
EURUBATOS:

Blijf jij maar, ik kijk wel. (gaat naar binnen) Wat wenst gij, Agamemnon, heer over
mannen?
AGAMEMNON:

Haal die meid Briseis uit de tent van Achilles.
EURUBATOS:

Het zal geschieden, (gaat naar buiten) Ook een mooi baantje, waar Agamemnon ons
mee opknapt. Achilles is nogal gemakkelijk als hij gedwarsboomd wordt.
TALTHUBIOS:

Kom, Eurubatos, ze kunnen ons als herauten toch niets doen. En dan, Achilles weet
dat we van Agamemnon komen.
EURUBATOS:

Ach, jullie jonge kerels.

Scène 2.
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Agammemnon alleen

AGAMEMNON:

Het was een slechte dag, toen Achilles hier kwam; alsof ik met de Achajers nog niet
genoeg te stellen had.
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De een wil dit en de ander dat en er gebeurt niets. En allemaal vinden ze zichzelf
belangrijk. Ze bezitten de schaduw van één olijfboom en komen met tien man en als
je een aanmerking maakt, dat het zo weinig is, dan beginnen ze allemaal tegelijk de
namen van hun grootvaders te schreeuwen. Meestal nog goden ook, er zijn beslist
geen goden genoeg voor al dat nageslacht. Allemaal behoren ze tot de beste families
en je moet ze van top tot teen wapenen en schepen geven om over te varen. Anderen
willen wat vertonen en komen met zoveel mogelijk kerels, dan brengen ze ook van
die sprinkhanen mee, die, als we ze de kans geven, nog verwaand worden ook, omdat
hun voorvaderen vóór de onze al in Achaia woonden. Daar lopen er ook tussen, die
wat ze noemen lezen en schrijven kunnen; waarschijnlijk een soort toverij, en die
weglopen als ze maar een strijdwagen horen. Met zulke kerels komen ze aanzetten
en noemen zich ook koning. Toch heb ik die nog liever dan de eerste soort, ze maken
minder praatjes.
(Agamemnon naar binnen in de tent.)

Eurubatos, Talthubios en Briseis op van rechts.

EURUBATOS:

Ik dank de goden, dat het zo gemakkelijk is afgelopen. Ik begrijp niet wat Achilles
bezielt. Eerst gaat hij te keer en nu laat hij het kind gaan of er niets aan de hand is.
TALTHUBIOS:

Ik heb je toch wel gezegd, de herautenstaf is er niet voor niets. Is Agamemnon daar?
EURUBATOS (kijkt):

Nee, hij is er niet, laten we maar even wachten.
BRISEIS (hurkt):

Nou, Eurubatos, ik ben maar wat blij dat ik toch bij Agamemnon kom. Die Chruseis
zei, toen ze de stad in brand staken, dat ze wel bij de koning zou komen, omdat haar
pa priester is, terwijl ik toch veel mooier ben. Mijn heupen zijn al veel breder dan
de hare. Nu heeft haar pa haar weer teruggehaald. Net goed voor haar, nu kan ze
weer thuis zitten spinnen en zich doodvervelen.
TALTHUBIOS (wil charmeur zijn):

Zo, Briseis, bevalt het je hier nogal?
BRISEIS:

Ja, natuurlijk, hoewel, bij Achilles was het niet zo leuk. Hij keek me altijd zo aan en
zei nooit eens wat tegen me. Patroklos was lief, een grote en mooie man, en zo sterk.
Ik geloof dat Achilles jaloers was. Maar waarom is hij dan ook zo tegen me geweest?
Zijn eigen schuld dat ik nu wegga. Het is wel jammer van Patroklos, maar
Agamemnon is toch beter.
TALTHUBIOS (apart):

Zo, zo; de grote Achilles schijnt niet op elk slagveld thuis te zijn.
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EURUBATOS:

Als je zo oud bent als ik zal je wel meer vreemde dingen merken. Maar neem van
me aan, die lui die zo hard vechten, hebben altijd wat geks. Het is toch ook niet
gewoon.
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Scène 3.
Vorigen, Agamemnon

AGAMEMNON:

Wat moet ik nu weer met die meid, die ik van die jonge kerels afgenomen heb. Alsof
er nog niet genoeg vrouwen hier zijn. Als ze weer een gevangene los komen kopen,
moet ik alleen goud vragen. Ze zijn er zo gauw bij om je meiden aan te bieden, weer
zoveel monden minder te voeren in Troje. En dan als we weer teruggaan. Je hebt aan
boord van vrouwen toch maar last, ze zijn zeeziek of hinderlijk. Hoewel, als het zo
doorgaat, zullen ze, als we teruggaan, zo oud zijn dat het niet meer de moeite waard
is om ze mee te nemen. (Kijkt langs het tentdoek). Die kerels zijn allang weer terug.
Achilles is blijkbaar niet lastig geweest. Hij moest het ook eens proberen. Nu moet
ik haar toch wel binnenhalen, anders wordt het te gek. Eurubatos, breng die meid
binnen.
EURUBATOS:

Ga maar naar binnen, Briseis.
(Apart): Die hoef ik niet te troosten, die redt zichzelf wel. Er waren er genoeg, die
bang waren, ik heb hier al heel wat meegemaakt.
(Agamemnon kijkt Briseis fronsend aan).

BRISEIS:

Ik ben maar blij, dat ik bij u ben, Agamemnon. Chruseis dacht al direct dat u haar
wel zou nemen, omdat haar pa priester is. Ze was altijd zo verwaand.
AGAMEMNON:

Ach, wat zit je te kletsen over Chruseis. Ga naar de anderen, die zullen je wel aan
het werk zetten. Vanavond....
BRISEIS:

Maar ik ben toch veel mooier dan Chruseis. Zij is een sprinkhaan van een meid. Ik
heb nu al veel bredere heupen dan zij had, kijk maar. En ik ben toch veel liever hier
dan bij Achilles. Achilles was zo vervelend.
AGAMEMNON:

Ja, Briseis, het is wel goed dat je hier bent. Je bent nu bij een man. Ha, die verwaande
wezel van een Achilles; hij denkt dat de Achajers niet zonder hem kunnen en dat
iedereen doen moet wat hij zegt. Maar nu hebben we hem laten zien dat hij niets is.
Je hebt zeker nog niet veel mannen in je leven meegemaakt. Wees vanavond in de
buurt als er gegeten wordt, dan zal ik wel zorgen dat je wat lekkers krijgt.
BRISEIS:

Nu, Patroklos was toch wel een mooie man, hij was zo groot en sterk. Ik geloof dat
Achilles jaloers was, maar dat was zijn eigen schuld. Waarom bemoeide hij zich zo
weinig met me. Net goed voor hem dat ik nu weg ben. Maar Patroklos......
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Dat spitse tongetje van jou zullen we wel bot krijgen. Werken zul je,
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werken tot je oud en grijs bent en geen man meer om je geeft. Ga naar de anderen
en zeg dat ze je aan een weefgetouw zetten. Nee, dat doe je toch niet. Talthubios!
Breng haar naar de vrouwen en zeg dat ze haar laten werken tot haar handen kapot
zijn!
(Talthubios af met Briseis).

EURUBATOS:

Ik kan er werkelijk geen meelij mee hebben.
(Af)

AGAMEMNON:

Gelukkig, dat is voorbij. Het is zo wel zo rustig.
(Af)

Scène 4.
Aiax, Thersites

AIAX:

Wat loopt Achilles nu weer naar de zee. Ik begrijp niets van deze jonge kerels. Ze
vechten niet. En als ze eens gevochten hebben, zijn ze er zo trots op, dat ze dagen
lang niets anders doen dan eten en slapen.
THERSITES:

Niet alleen eten en slapen.
AIAX:

Hahaha, mijn beste, jij weet ook altijd wat aardigs te zeggen. Hij is goed, niet alleen
eten en slapen!
THERSITES:

Ze maken van de oorlog wat ze kunnen.
AIAX:

Ja, ze vinden zich hele kerels, maar het was in onze tijd anders.
THERSITES:

Sliep jij altijd alleen toen je jong was?
AIAX:

Nee, natuurlijk niet. 's Nachts stonden we ook onze man. Maar als de zon opstond,
ging het er weer op los, al hadden we tien meiden gehad. Maar kijk nu die Achilles!
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THERSITES:

Hij is een beter vechter dan wie ook hier.
AIAX:

Ja, geluk heeft hij, geluk. Maar nu doet hij niets. Eerst zet hij een grote mond op
tegen Agamemnon, wat fout is, al was het alleen maar met het oog op de vijand.
Maar als hij een vent was geweest, had hij zich niet zo zijn meid laten afnemen. En
nu loopt hij over het strand als een priesteres.
THERSITES:

Aiax, heb je dan nooit het verhaal gehoord, dat Thetis de zeevrouw de moeder van
Achilles zou zijn. Als hij over het strand loopt en ‘moeder’ roept, dan komt ze op
een golf aanzetten. Ga mee, ouwe jongen, ons aan het strand verstoppen. Wil je niet
een mooie blote zeegodin zien?
AIAX:

Hahaha.
THERSITES:

En dan neemt ze hem op haar knie, terwijl ze op die golf zit en ze zegt: Arme Achilles,
hebben de andere jongens je weer geplaagd? Wees maar zoet hoor, ik zal met de
andere goden spreken en die zullen die stoute jongens wel straffen. Boe, de raven
zullen van ze pikken, elk zal krijgen wat hij verdient.
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Elke keer dat Odusseus iets kwaads van je zegt, zal zijn mond een duim openscheuren,
na een dag ligt hij in twee helften. Agamemnon zal zo klein worden als een veldmuis
en al zijn meiden zo groot als paarden en ze zullen op hem trappen dat hij piept (wat
ze toch al doen). En die oude praatgrage Aiax zal geen wapen meer kunnen hanteren
dat zwaarder is dan een naald. Ja, jij zult er ook aan moeten geloven.
AIAX:

Hahaha.
THERSITES:

Ja, en iedereen zal jeuk en zweren en puisten en pijn krijgen. Ik zet op elke wolk een
god en ze zullen de kwalen afschieten als pijlen.
AIAX:

Pijlen? Maar welke Achajer is er nu bang voor pijlen? Dat hebben we indertijd op
Kreta wel gezien. Die magere bruine kerels zaten in elke rotsspleet met hun kromme
houtjes en de pijlen vlogen van de gekste plaatsen. Maar we schudden ze af als een
paard vliegen en gingen er recht op af. We hebben ze laten voelen wat een goede
bronzen Achajische piek betekent. We draaiden ze midden in hun ribbenkast om,
dat de ribben kraakten als brandhout.
THERSITES:

Ja, als je ze toevallig tegenkwam. Maar zo'n piek is toch maar een plomp ding. Je
kunt alleen maar vlakbij je werken of als je gooit moet je je helemaal blootgeven om
kracht te zetten en weet haast niet waar hij terechtkomt. Terwijl met een boog, je zit
maar stil, je vermoeit je niet en laat ze maar komen. Je pikt uit wie je wilt. Die lui
op Kreta zullen ook wel gelachen hebben als jullie voorbij waren en sommigen van
jullie een pijl in hun nek kregen.
AIAX:

Thersites, je bent een beste kerel, maar van vechten begrijp je niets. Een boog met
pijlen, dat is toch geen wapen dat een man gebruikt. Het lijkt wel of je wat voelt voor
die scharminkels die we in Achaje de heuvels ingedreven hebben en van wie we nu
vanuit Kreta ook wel geen last meer zullen hebben. Toch weet ik niet waar het naar
toe gaat. Ze zeggen dat ze in Tiruns en Mukene kerels uit Kreta over laten komen
om op de muren te schilderen.
THERSITES:

Wie weet Aiax, zijn die kerels wel dichterbij dan je denkt en hebben ze hun pijlen
en bogen bij zich.
AIAX:

Nee Thersites, je kunt me niet alles wijsmaken. (Beiden af naar rechts).

Scène 5.
Briseis op van links
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BRISEIS:

Hier blijf ik niet langer. Die meiden lachen allemaal wel om Agamemnon, maar
willen me toch aan het werk zetten.

Libertinage. Jaargang 2

168
Maar ik zal niets doen als zij ook niets doen. (Hurkt neer) Er is hier niets te doen en
er is niemand te zien. Daar gaat een schildpad (zingt):
Schildpad, wat doe je daar,
midden in de kring?

Hij speelt toch niet mee. Er zijn hier alleen maar bloemen.
(Begint een krans te vlechten, even later zingt ze):

Een meisje werd van huis gehaald,
de hele straat ging branden.
Toen werd ze naar een schip gebracht
daar waren enkel mannen.
Wie krijgt haar? De beste;
de koning van hen allen.

Maar nu is er niemand, en de koning is ook niet de beste. Het is hier vervelend zonder
mannen. Mannen gaan altijd vechten of spreken als je ze nodig hebt en als ze er zijn,
zijn ze lastig en dom. Als Agamemnon zo dom blijft, had ik beter bij Achilles kunnen
blijven. Ik ben ten minste blij dat Chruseis er niet meer is, die zou nog lachen ook.

Scène 6.
Briseis, Patroklos op van rechts

PATROKLOS:
Ik doe nu wat Achilles wil, al is het
niet wat een man moest doen, maar ik moet zeggen:
't is gek om Agamemnon te zien zweten,
maar het vermaakt me best, wel goed voor hem.
Hé, Briseis, heb je nu al genoeg
van Agamemnon?
BRISEIS:
Waarom, hij is toch
de koning, waar kon ik nu beter zijn?
Maar hij spreekt met de mannen in de raad.
PATROKLOS:
Zit je dan niet te kijken naar al 't moois
dat Agamemnon je gegeven heeft,
of geeft hij niets?
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BRISEIS:
Dat komt wel, je zult zien.
Weet je wat ik het liefste hebben wou?
PATROKLOS:
Hoe weet ik dat nu? Eindlijk eens een man?
BRISEIS:
Wees nu niet zo verwaand, 't is heel wat anders.
Ik loop hier steeds maar in hetzelfde rond;
kon hij me niet een jurk van Kreta geven?
Hij heeft er vast genoeg, zo met een klokrok
en veel volants en bij de taille nauw
en heel wijd bij de heupen.
PATROKLOS:
't Lijkt me zo
niet comfortabel om dat hier te dragen,
en al had Agamemnon kisten vol,
hij had vast niet je maat.
BRISEIS:
Ach, domme man,
ik zou hem toch vermaken.
PATROKLOS:
Ben je al
zo knap, laat dan die meiden het niet horen.
BRISEIS:
Ach, dat werk doe ik graag, misschien kreeg ik
dan stof genoeg om zelf iets van te maken.
Ik ken 't patroon een beetje, de rest komt wel.
PATROKLOS:
Waarom, al die Kretenzische japonnen
zijn zo laag uitgesneden, dat je hier
in 't kamp er niets dan last mee krijgen zou.
BRISEIS:
Ach, jullie mannen weten niets van kleren,
je trekt maar altijd aan wat voor je ligt.
'k Ben blij dat ik geen man ben, want geen vrouw
zou ooit zich zoals jullie willen kleden.
PATROKLOS:
Dat weet ik nog zo niet.
BRISEIS:
Je praat maar wat,
wijs mij er één.
PATROKLOS:
Dat kan ik niet, er zijn
toch nergens vrouwen hier, alleen maar meisjes
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BRISEIS:
Zijn er veel zoals ik?
PATROKLOS:
Je vraagt
naar complimenten, wel, ik vind je aardig.
Ben je tevreden?
BRISEIS:
Je moet niet zo lelijk doen,
als je me aardig vindt, waarom heb jij
dan niet gemaakt dat ik bij jou kon blijven?
PATROKLOS:
Dwaasheid, je was toch blij te gaan, en dan:
je hoorde bij Achilles, niet bij mij.
BRISEIS:
Achilles gaf niets om mij, heeft zich nooit
met me bemoeid, ik kon toch niet verwachten,
dat hij proberen zou me terug te houden,
maar jij had er wel iets aan mogen doen.
PATROKLOS:
Het is niet goed, twee vrienden en één vrouw
in één tent.
BRISEIS:
Dan was hij jaloers, hij was...
PATROKLOS:
Daar komt iemand!
BRISEIS:
Hij was geen goede vriend...
O, Patroklos, zeg me wat ik moet doen,
't Is Thersites!
PATROKLOS:
Wacht even, kom maar hier.
(tilt haar in het schip)

Scène 7.
Patroklos, Thersites

THERSITES:

Libertinage. Jaargang 2

Ha, dappere zoon van Menoiteus, wat een dag, wat een dag! Alle Achajers zijn moe
van de oorlog en Agamemnon staat zo onhandig te praten, dat als Odusseus niet
tussenbeide komt, we al gauw de hielen van de helden zullen zien en de helden zullen
zich zelden zo goed hebben gevoeld.
PATROKLOS:

Waarom probeer jij ze dan niet terug te houden, je kunt toch goed genoeg spreken.
THERSITES:

Wat haas is wordt geen held, behalve als het
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mag schreeuwen. Maar ik wil wel beginnen bij de held Patroklos. Hij koos het
slechtste niet. Hij vermoeit zich niet in de raad, hij zit hier gemakkelijk en minnekoost
met de meiden van Agamemnon.
PATROKLOS:

Wel, kies uit man, Agamemnon heeft meiden genoeg, je kunt er rustig één mee naar
je tent nemen.
THERSITES:

Een meid met mij? Nee, als ik me vermaken wil, dan ga ik naar de raad terug. Ik ben
nu uitgelachen en kan weer een tijdje ernstig blijven. (Af)

Scène 8.
Patroklos, Briseis duikt op

BRISEIS:
Die Thersites is toch verschrikkelijk,
ik was zo bang dat hij me toch zou zien.
PATROKLOS:
Hij is toch niet zo kwaad en heeft verstand.
BRISEIS:
Ach wat, verstand! Wat zegt hij allemaal?
'k Begrijp er niets van, heeft hij zo gevochten
als andere Achajers? Wat heeft hij
altijd te schelden?
PATROKLOS:
Wel, hij is niet bang
al zeggen ze dat hij alleen maar praat.
Vecht hij eenmaal, dan houdt hij voet bij stuk.
BRISEIS:
Ach, wat kan ons die Thersites nu schelen,
het gaat nu over ons, wat moest Achilles
me toch naar Agamemnon laten gaan?
Een vriend is op een vriend toch niet jaloers,
en hij gaf niets om mij, wat gaf het dan?
PATROKLOS:
Jij kunt niet weten wat vriendschap betekent,
als er maar iets gebeurt... Maar wat is dat?
(klimt op het schip)
Kijk, Thersites heeft toch gelijk gehad.
Daar lopen ze, daar lopen ze als hazen,
recht op de zee af, is er soms een aanval
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van de Trojanen... Nee, niets van te zien...
't Lijkt wel een bijenzwerm, het stof waait op.
Daar plonst er al een schip het water in.
Ze rukken overal de stutten onderuit.
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Daar gaat er weer een, nee maar, dat gaat gauw,
ik heb ze nooit nog zo actief gezien.
BRISEIS:
Patroklos!
PATROKLOS:
Wacht, Briseis, ik moet nog even kijken!
BRISEIS:
Patroklos, wat kan je dat nu toch schelen?
PATROKLOS (springt van het schip):

Gauw, Briseis, je moet je weer verstoppen (tilt haar weer op) want Agamemnon
komt, hij zal flink kwaad zijn.

Scène 9.
Patroklos, Agamemnon

AGAMEMNON:

Zoon van Menoiteus, wat doe je hier? Houd de Achajers liever tegen! Die kerels
lopen weg of het niets is. Dat komt allemaal door jou en je vriend Achilles. Jullie
zijn te beroerd om te vechten en nu heeft er niemand meer zin in. Jullie hebben ze
opgestookt, maak nu ten minste iets goed!
PATROKLOS:

Godgelijke Agamemnon, gij zijt nog altijd koning; als gij niets vermoogt, wat zal ik
dan kunnen doen.
AGAMEMNON:

Je zult het nog eens weten, wat het is Agamemnon te beledigen. Waar zijn mijn
herauten, nee de oude moet ik niet hebben. Talthubios! (Af)

Scène 10.
Patroklos, Briseis

PATROKLOS:

Die goede Agamemnon durft nog niet te zeggen, dat hij niet buiten Achilles kan,
maar dat komt wel. Zeg, Briseis, je kunt nu het beste naar de tent gaan. Als het zo
doorgaat, komen ze over een tijdje hier om dit schip het water in te duwen en
misschien komt daarvóór Agamemnon om het te beletten of uit vrees dat er iets bij
hem gestolen wordt.
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BRISEIS.

Maar wanneer zie ik je weer?
PATROKLOS:

Hoe kan ik dat nu zeggen, misschien zitten we morgen midden op zee.
BRISEIS:

Ach, jij bent toch niet bang, jij vlucht toch niet. En als jij blijft, blijf ik ook.
PATROKLOS:

Goed dan, morgenmiddag op deze plaats.
(Haastig af)
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Tweede bedrijf
Scène 1.
Eurubatos voor de tent, Briseis op

BRISEIS:

Eurubatos, waar is Talthubios?
EURUBATOS (zonder opkijken):

Die moest met Agamemnon mee, was hij even opgewonden. Ja, ja, dat jonge bloed!
BRISEIS:

De andere meiden zijn allemaal naar de Murmidonen gegaan, omdat dat de enige
mannen hier nog zijn.
EURUBATOS:

Dan moet het al gek lopen als ik ze vanavond niet terug zal moeten halen. Het zou
niet de eerste keer zijn. Mooi werk is dat, het brengt je in de gekste situaties.
BRISEIS:

Maar ik ga liever naar het vechten kijken (klimt op het schip). Wat is dat nu? Daarnet
liep alles door elkaar en zag je paarden stijgeren en hoorde je geschreeuw. En nu zit
iedereen op de grond en gebeurt er niets. Vervelend is dat. Eurubatos, waarom gebeurt
er niets?
EURUBATOS:

Er is zeker een onderhandeling of een tweegevecht.
BRISEIS:

Hè, ik hoop maar dat het een tweegevecht is. Ja, ik geloof het wel. Er komt er nu van
elke kant één naar voren.
EURUBATOS:

Wie zijn het?
BRISEIS:

Ik kan het van hier af niet zien.
EURUBATOS:

Hoe is hun wapenrusting?
BRISEIS:

De één heeft veel goud eraan.
EURUBATOS (staat op):
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Werkelijk, één van de zonen van Atreus. Ja, ik geloof Menelaos, die houdt zijn piek
zo. Een wonder dat hij durft, hij heeft sinds lang geen wapen meer aangeraakt. Hoe
ziet zijn tegenstander er uit?
BRISEIS:

Hij heeft geloof ik een beestenhuid aan met vlekken.
EURUBATOS:

O, de panterhuid van Alexandros. Dan is alles duidelijk. Als een ander naar voren
gekomen was, hadden Aiax of Diomedes de zaak vast moeten opknappen. Deze
Alexandros heeft nog nooit wat anders gedaan dan naar vrouwen kijken. De mannen
zijn niet meer wat ze waren in mijn tijd. Toen ze vochten tegen Thebe en het zwijn
van Caludon jaagden. Toen was er haast niets nodig om een man in woede te brengen.
Als er een uitdaging kwam, dromden ze naar voren om hem aan te nemen, ja, daar
vochten ze haast onder elkaar om. Ach ja, het waren jonge dwazen en ze zijn niet
oud geworden, behalve Nestor, die altijd meer met zijn mond vocht dan met zijn
handen. Maar toch was het een mooie tijd. Meleagros... en al die anderen. De huid
van een wild zwijn, daar vochten ze om en ze hadden al hard gewerkt om die te
krijgen.

Libertinage. Jaargang 2

174

BRISEIS:

Maar waar vechten ze nu om, Eurubatos?
EURUBATOS:

Ze weten het zelf niet, ze zeggen om Helena.
BRISEIS:

Wie is Helena?
EURUBATOS:

Ik heb steeds gehoord, dat ze zich voor mijn geboorte al had opgehangen, en in Sparta
staat een boom, waarde meisjes, als een van hun vriendinnen getrouwd is, olie tegen
gooien en waarschijnlijk vragen ze dan Helena om ook gauw een man te geven.
BRISEIS:

Wat heeft dat nu met deze Helena te maken?
EURUBATOS:

Dom kind, deze Helena is maar een praatje. Ze zeggen dat het de mooiste vrouw is,
die ooit op de wereld was en dat ze geroofd werd uit Achaje, nog wel door Alexandros,
die het vast nooit gedurfd zou hebben. En daarom zouden ze nu al jaren vechten om
Troje.
BRISEIS:

O, wat heerlijk! Is ze erg knap?
EURUBATOS (terzijde):

Ze is lastig, ik moet maar verhaaltjes blijven vertellen. (Luid): Ze zeggen dat ze door
Aphrodite zelf aan Alexandros werd beloofd en dat ze de mooiste vrouw van de
wereld is. En daarom zouden de duizend schepen uit Argos, uit Mukene en uit Pulos
en overal vandaan uitgevaren zijn. Maar ik geloof het niet. Troje is vol kostbaarheden,
zoals Kreta het was en zoals het land in het zuiden, Aigupte, waar nooit een Achajer
vaste voet heeft kunnen krijgen omdat ze er vechten in dichte drommen, waar je niet
indringen kan, nooit is er een die naar voren komt. Er zijn geen helden, maar het is
een knap man die het uitgedacht heeft. Of zoals Ugarit in het Oosten waar maar eens
af en toe een Achajer is heengevaren en zilver en purper heeft teruggebracht. En
Agamemnon heeft graag goud zonder erg veel te vechten en vele anderen ook,
tegenwoordig.
BRISEIS:

Als Troje zo rijk is, dan had Helena groot gelijk met er heen te gaan. O, ik wou dat
ik Helena was. Ha, zo mooi te zijn dat je uit alle mannen kiezen kon wie je wou. De
hele dag zou ik op de muur staan om ze te zien vechten. En als ik iemand dood wou
hebben, zou ik alleen maar naar hem hoeven te kijken. Als hij mijn ogen maar zag,
zou hij zijn tegenstander niet meer zien en het gevecht zou zo verlopen als ik wilde.
Vechten ze nu nog? Het wordt al donker, ik kan al haast niet meer zien.
EURUBATOS:

Staan ze nog allebei?
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BRISEIS:

Ja... ze staan nog, maar... ach, nu loopt alles weer door elkaar.
EURUBATOS:

Ze zijn zeker opgehouden omdat ze het te donker vinden. In mijn tijd zouden ze
gevochten hebben tot ze elkaar in het donker kwijt raakten.
BRISEIS:

Alles komt hierheen, de eersten zullen er wel gauw zijn, daar komen ze. O, het is
Thersites. (Duikt weg)
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Scène 2.
Eurubatos, Thersites, Aiax

AIAX:

Nu heb je het al weer gezien, zo'n boog is een wapen van niets. Die kerel uit Troje,
hoe heette hij ook al weer.
THERSITES:

Wie weet dat in het gevecht? Ze zeggen Pandaros, vaders en grootvaders zal hij in
de loop van de avond ook wel krijgen. Men wil vooral niet de minste hebben
verslagen.
AIAX:

Nou, Pandaros dan, hij schoot maar heen en weer, dan was hij hier en dan was hij
daar. Maar een man, die staat met zijn menner achter hem met de paarden, voor als
hij ergens anders nodig is...
THERSITES:

En over je hoofd schieten ze pijlen naar je paarden, zodat ze op zijn minst schichtig
worden. Je hebt gehoord wat er met Nestor gebeurd is. Een paard kreeg een pijl
midden in zijn hoofd en begon als een gek om zichzelf te hollen. Het hele span was
gelijk niets meer waard. Met hulp van anderen en grote moeite kon Nestor zijn baard
naar huis slepen.
AIAX:

Ja, maar het duurde niet lang dat die Pandaros het volhield. Ik plantte mijn piek
midden in zijn ribbenkast. Toen was hij getemd, geen moed meer en geen leven. Als
je maar met de piek komt, dan is het ook uit.
THERSITES:

Als je de kans krijgt.
AIAX:

Hij donderde van zijn wagen en het harnas kletterde dat je het overal hoorde. Dat
zal ik vanavond laten halen. Nee, in het gevecht beslist de piek.
THERSITES:

Waarom niet de goden. Zeus zit toch zelf op de Ida en weegt het lot van Achajers
en Trojanen. Een lot is een klein beest, een vogeltje. Elk lot trekt aan de helft van
zijn baard en wie het hardst trekt, krijgt zijn zin.
AIAX:

Hahaha. (Af)

Scène 3.
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Thersites, Talthubios, Briseis, Eurubatos

BRISEIS (steekt hoofd over de rand):

Vreselijk is die Thersites. Maar Aiax vertelt heerlijk. Werd er om mij maar zo
gevochten. Wie komen daar weer aan? O, daar is Talthubios.
THERSITES:

Daar komt één die de helden roept, de helden leidt en zelf graag een held zou zijn.
Gegroet, godgelijke Talthubios.
TALTHUBIOS:
't Gevecht was hevig, het was als de zee,
of als een nooit zo talrijk nog geziene
meute van jachthonden rondom een groep
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van everzwijnen, in 't gevecht verspreid.
En soms verstilde het tot slechts een stofwolk,
die lag en langzaam groter werd en soms
als één dicht langs de rand erin bewoog,
dook eruit op een schittering van brons
of goud van piek of wapenrusting.
THERSITES:
Herauten hebben tijd om goed te zien.
Men ziet niet veel als in de smalle strook,
die voor de ogen van de vijand staat,
alleen de kans ligt voor het zoete leven.
Stof, zand en glans en steigerende paarden
en wonden ook worden eerst laat of niet
gezien, zoals bij menig een die bij
zijn dood alleen maar denkt: ‘wat is dit rode,
dat voor mijn ogen komt?’
TALTHUBIOS:
Neen, hoor mij! Boven
dit alles - andren hebben 't ook gezien
en zeggen het als ik - daar, op de wallen,
daar op de heuvel in de harde wind,
zag men een sluier wappren van de tinnen.
Nu zeggen ze, dat daar was Helena;
sommigen zeggen, met geweld naar Troje
gesleept door Alexandros en verlangend
uitkijkend naar de man die zij beminde,
zonder in staat te zijn tot vlucht, omdat
de kleinste uitvalspoort zelfs wordt bewaakt.
THERSITES:
Talthubios, je kent de vrouwen niet.
TALTHUBIOS:
Maar andren zeggen ook, ze kijkt maar, kijkt maar,
en Hektor, die de ramp is der Achajers,
die draagt een mantel die zij voor hem weefde.
Zij kijkt en kijkt maar en iedere man
van wie zij de gestalte in het kleed weeft......
THERSITES:
Haha, er is weer veel en goed gepraat
en overal waar 't even veilig was
daar heeft de wijnzak flink wat bloed gelaten.

Talthubios, je spreekt niet origineel als je niet nuchter bent en niets zegt. Je hebt het
wel vaak gehoord, als beteren wijn dronken die niet voor jou was en de zangers het
oude lied zongen dat niet voor jouw oren bestemd was: ‘In hoge kamers zit en weeft
Helena’. Je hebt er niets van begrepen en je praat na,
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terwijl de anderen er ook niets van begrepen, maar niet napraten, tenminste niet op
klaarlichte dag. (af)
EURUBATOS:

Talthubios, ga binnen en kalmeer wat. (beiden af)
BRISEIS:

Nu zijn de herauten weg. Maar iedereen komt hier voorbij en Agamemnon zal ook
wel gauw komen. Het heeft geen nut meer om nu nog op Patroklos te wachten. En
daar, daar komt Achilles, zou hij ervan gehoord hebben, ik moet weg. (links af, toneel
is schemerig)

Scène 4.
Achilles (silhouet)

ACHILLES:
Dit is het moedeloze, grauwe uur,
dat elke dag terugkomt, als de lichamen,
die op de vlakte voor mij liggen als
het laatst bewegen van een levend man
of schop van paardenbenen in 't gevecht
ze achterliet, hun kleur verliezen en
donkerder enkel nog te zien zijn op de grond
als molshopen.
En wanneer, die des daags
gevochten hebben, komen, nu bedremmeld,
vragen of zij de volgende ochtend, op een tijd
die even grauw als deze is, de lichamen
van vrienden mogen bergen, en voorgoed,
het doet geen goed om mannen nu te zien.
Dit is het leven waarvan ik gedroomd heb,
toen ik gedwongen onder vrouwen was.
Maar aan dit uur heb ik toen nooit gedacht,
hoe kan men weten voor men 't ondervindt,
dat andere vermoeienis 't gevecht
bezorgt, die niet de slaap geneest,
alleen de dood, die nu niet komen zal.
Waar is de roem, die volgens het orakel
mijn leven kort zou maken, nu geen strijd
ik voer. En gaf de strijd wel roem?
de strijd voor deze koning die door hebzucht
het hele land Achaje op wil slokken
en daarom in een dwaze strijd zijn helden
het land uit voert, zodat z' onschaadlijk zijn.
Nu viert hij hier zijn hebzucht bot op goud
en vrouwen, liever dan Troje te verslaan.
Hij sleept Trojanen hierheen, sjachert dan
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met oude vaders om een hoge losprijs.
Waar blijft de roem?
En waar ook blijft de rust,
die lang en goed het leven mij zou maken.
Ach, rust, die is er niet meer sinds de dag,
dat mij Menoiteus' zoon heeft meegevoerd
van 't eiland Skuros, hij was schoon, een held,
een held wien deze moeheid nooit zal deren,
naar wie men zich de strijd denkt. Het orakel
heeft mij getart met dat wat ik verliet. (af)

Scène 5.
Patroklos, Briseis. Toneel donker

PATROKLOS:

Het is avond en nu pas zit de oude Eurubatos er niet meer. Of die kleine nog komt.
Ik moet haar nu hebben. Achilles legt geheel beslag op mij. Ik kan niet meer vrij
ademen, ik voel me niet meer zoals ik was. Als ze nu maar komt. Nu moet het
gebeuren, Die kleine, zij is het enige wat mij nu nog plezier kan doen en wie weet
waar het goed voor is. Achilles heeft toch werkelijk niet te klagen. Als ze nu maar
komt.
BRISEIS: (sluipend, Patroklos pakt haar beet)

Wat wil je, laat me los.
PATROKLOS:

Je weet wel wat ik wil, dat wat je zelf allang wilt.
BRISEIS:

Dat zou je wel willen, ha, nu weet ik wel beter. Ik heb het nu gehoord van Helena!
Een man wil ik hebben, ten minste, misschien hebben. Een man, die vechten kan,
die niet bij de schepen wacht en anderen vechten laat, een man, hoor je, een man!

Derde bedrijf
Toneel donker, later lichter

Scène 1.
Eurubatos
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EURUBATOS:

Het ziet er slecht uit voor de Achajers. De hele dag hebben de Trojanen vlak voor
de wal gelegen. Eindeloos veel kampvuren hadden ze aangestoken. Het leek wel of
de sterren van de horizon vlakbij gekomen waren. Zover is het nu met de Achajers
gekomen. En niemand gedraagt zich als een held die zich op de strijd voorbereidt.
Allemaal lopen ze onrustig door elkaar, het is om gek te worden. Hé, wie is dat nu
weer. O, het is Agamemnon maar. Ik schijn wel oud te worden, ik ga spoken zien.
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Scène 2.
Eurubatos, Agamemnon

AGAMEMNON:

Als een tijd geleden liep ik Menelaos tegen het lijf en hij is weer naar Nestor gegaan,
maar nu gebeurt er nog niets. Ik zal toch werkelijk moeten proberen Achilles te
verzoenen. Ik zal hem geschenken beloven en vrouwen sturen, vrouwen uit Lesbos,
tien, twintig, die meid Briseis mag hij ook terug hebben, paarden, goud. Maar alles
moet vlug gebeuren, voor de zon opgaat, anders is Achaje verloren.

Scène 3.
Eurubatos, Agamemnon, Thersites

THERSITES:

Waarom, godgelijke Agamemnon, is hier Achaje soms? Liggen er niet vele eilanden
tussen Troje en de leeuwenpoort van het hechte en weigebouwde Mukene?
AGAMEMNON:

Moet dan uw tong alleen werken, Thersites. Weet gij dan nog niet wat hier op het
spel staat?
THERSITES:
Dat heeft Odusseus ons genoeg verteld;
het grote rijk dat nadert uit het oosten,
dat alles opat tot ver in Aigupte.
Daar, aan de Halus ligt de stad der Chatti,
groter dan honderdpoortig Thebe, groter
dan alle steden, men heeft dagen nodig,
haar te doorkruisen, waar de muren sterker
en hoger nog dan die van Tiruns zijn.
Maar daar groeien sinds lang de paardebloemen
tussen 't plaveisel en van toren tot
andere toren kan men niet meer zien,
omdat een dicht woud tussen beide is
gegroeid. De koning ging naar 't oosten, ergens
bij Ugarit, heeft hij zijn handenvol.
Maar dichtbeschreven kleicylinders die
Mukene soms nog wel bereiken en
met grote moeite soms nog zijn vertaald,
spreken met hoge toon: ‘wij, volkeneter’,
alsof er nog geen vuiltje aan de lucht was.
Daar loopt de dwaas, om ergens moed te lenen.
(Agamemnon af)
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Een steunpunt wou hij hebben tegen de koning van Chatti als die naar het westen
kwam. Het land van Chatti is zo lang geleden als Minos en bijna zo dood. Het
steunpunt is wel rijk aan goud en het goudrijke Mukene thuis werd wat topzwaar.
Onder Achajers
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kan niet één man regeren, ze praten te veel. Oppervlakkig beschouwd zou men dat
een deugd van de Achajers kunnen noemen. Maar als je het van dichtbij bekijkt,
waarom eigenlijk nog vechten.

Scène 4.
Thersites, Eurubatos, Aiax

AIAX:

Maar, kerel, wat ben je neerslachtig, ik herken je gewoon niet. Heb je niet goed
geslapen? Ik werkelijk uitstekend.
THERSITES:

Zie je nu nog niet, Aiax, dat deze oorlog onzin is?
AIAX:

Oorlog onzin? Hoe zou oorlog onzin kunnen zijn. In de oorlog zie je wat je aan een
vent hebt. De vrouwen in Achaje zullen zich niet over ons te beklagen hebben.
THERSITES:

En die van Troje ook niet.
AIAX:

Haha, nu herken ik je weer, kerel. Kijk nu eens, die Trojanen zijn toch niets waard.
Ze kunnen niet vechten. Als de zon opgaat zien ze een rand van pieken boven op
onze wal en dan zullen ze wel anders piepen.
THERSITES:

Het was beter als hier nu een rand van bogen was. Je begrijpt toch dat om elk vuur
een stel kerels op een hoop liggen. Als je maar schiet in de richting van zo'n vuur
(beiden af)...

Scène 5.
Eurubatos, Briseis

BRISEIS:

(snel op, klimt op het schip) O, nu gaat het beginnen, daar trekken ze op naar de
uitvalspoorten. In rijen. Daar gaat Nestor. O, en daar Diomedes op zijn wagen. Dat
is een mooie man (wuift). Hij kijkt niet eens, wat zijn mannen toch dom. Maar
Patroklos heeft werkelijk gewild. O heerlijk zou het zijn, met hem hier in het donker,
naast het schip (kijkt over de rand). Zelfs nu is er nog schaduw en 's avonds kan zeker
niemand ons daar zien. Maar een man wil ik hebben, een man zoals die daar rijden,
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met wuivende pluimen op een wagen met gouden spaken en met mooie paarden
ervoor die hum benen hoog oplichten en met hun hoofden schudden. Nu is alles
buiten en stappen ze van hun wagens (rumoer). Wat een geschreeuw, nu moeten ze
wel bij de Trojanen zijn... Ik kan haast niets meer zien. Heel de rij van wagens staat
er voor. Wat gebeurt daar? Er gaan er twee tegen elkaar op, ze probeerden om te
draaien. Eén zakt er helemaal door zijn wielen, die rijdt niet meer. De man probeert
de paarden los te maken, nee, hij loopt weg, de lafaard. Maar ze draaien overal om,
wat is er toch? Wie loopt daar zo hard tussen de wagens uit, hierheen? Het lijkt
Odusseus wel, hij loopt recht naar de wal. O ze rennen allemaal, daar komen ze aan.
De Trojanen
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komen vast, wat moet ik nu beginnen (handen voor gezicht, duikt weg).

Scène 6.
Patroklos, Briseis

PATROKLOS:
Zolang we hier zijn heeft het lot zich niet
zo sterk gekeerd tegen de Achajers, spoedig
zullen nu de Trojanen, als 't zo doorgaat
de wal bereiken. Is 't niet gek dat juist
nu dit gebeurd, de kleine mij aanspoorde.
Nu zeggen ze, als ik terugkom dat
Patroklos de Achajers heeft gered.
Achilles heeft mij haast niet laten gaan,
't Was goed dat oude Nestor net kwam zeuren
met Agamemnons needrig compliment,
en dat weer alles koek en ei was, dat de kleine
- toen schrok ik werkelijk - weer terug kon komen,
met groot gevolg van Lesbisch vrouwenschoon;
als of 't gewenst was - nu, Agamemnon
geniet het ook alleen maar voor de show En zelfs wou hij wat onafscheidlijk goud
met grote pijnen uit zijn hart losrukken.
Maar 't was goed, dat hij kwam, want anders had
het wel tot explicaties moeten komen.
Maar nu kon ook Achilles wel begrijpen,
dat ik me 't lot van de Achajers aantrok,
met mij heeft Agamemnon nauwlijks twist,
Maar zonder 't harnas mocht ik toch niet gaan;
De wapenrusting van Achilles, die
heb ik nu vaak gezien, maar als je hem
zelf aan hebt, zie je pas; het is een kunstwerk.
Deze scheenplaten (voelt) snoeren niet je kuit af,
maar zitten zo dat je er mee kunt lopen,
en kijk dan eens zo'n helm (neemt hem af) Er is geen koning,
die dood ligt in zijn koepel in de heuvels,
die zoiets in zijn graf heeft meegekregen.
Wat maken die Trojanen een lawaai
vlak bij de wal (roept) wacht maar Patroklos komt!
BRISEIS:

(duikt op) Patroklos!
PATROKLOS:
Zo, Briseis, ben jij daar,
't is goed, dan kunnen we nog afscheid nemen.
BRISEIS:
Wat ga je doen?
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PATROKLOS:
Dacht je dat ik die lui
die nu al vlak onder de wal staan, hier
mijn Briseis nog weg zou laten halen.
BRISEIS:
Het is gevaarlijk daar, blijf bij me.
PATROKLOS:
Kom,
Ik sta niet voor de eerste keer voor zwaarden.
BRISEIS:
Patroklos, ik ben bang, je bent niet lief
voor mij dat je me nu juist in de steek laat,
blijf hier!
PATROKLOS:
Dom kind, hier wordt het ook gevaarlijk.
BRISEIS:
Neem dan een schip, laten we samen vluchten.
PATROKLOS:
Ik krijg alleen geen schip het water in,
en wat zouden dan de Achajers zeggen.
BRISEIS:
Wat kan 't mij schelen.
PATROKLOS:
Kom, wat zeg je nu?
Gisteren sprak je nog van Helena.
Dat was toch een beroemde vrouw, ben jij
nu niet mijn kleine dappere Helena,
mijn Helena van Troje, klinkt dat even?
BRISEIS:
Maar, Patroklos, wat moet ik dan beginnen
als jij niet terugkomt, oh, ik ben zo bang.
PATROKLOS:
Mijn lieve Briseis, hoor nu eens even.
Nee, huil nu niet en luister werkelijk.
Achilles heeft mij haast niet laten gaan,
alleen als ik zijn wapens mee zou nemen.
En nu heb ik zijn schild, zijn helm en alles;
als ik maar een voet zet buiten de wal,
dan denken de Trojanen vast en zeker
dat hij het is en lopen ze al weg.
BRISEIS:
Dacht ik het niet, natuurlijk weer Achilles,
die altijd wat gemeens bedenkt om mij
en jou weer van elkaar te halen, hij
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PATROKLOS:
Zeg nu geen dwaasheid, Briseis, Achilles
is een goed vriend, hij is bezorgd om mij.
En als het niet om jou geweest was, had
ik het niet aangenomen, ik ben zelf
toch mans genoeg zonder Achilles' wapens,
maar nu weet jij dat me niets kan gebeuren.
BRISEIS:
Waarom verdedig je Achilles toch?
Zie je dan niet dat hij je mij niet gunt?
Nu komen de Trojanen en die vinden
jou hier, of jij gaat weg en komt niet terug.
En dan komt Hektor me hier halen, oh,
ik ben zo bang (huilt).
PATROKLOS:
Wees nu verstandig,
Briseis, ik moet nu toch werklijk weg.

Scène 7.
Agamemnon, Patroklos, Briseis

AGAMEMNON:

Gegroet, godgelijke Achilles, gij hebt u hiermee de lof van alle Achajers verworven.
Aan ieder feestmaal zal een plaats voor u zijn en van ieder rund zal u het erestuk
gegeven worden. En op de dag dat ik voor het eerst een voet zet binnen het windige
Troje, zult gij de schoonste vrouwen voor u kunnen kiezen en de paarden van Rhesos
of Aineias zullen voor u zijn, welke gij maar kiest, goddelijke paarden... Wat doe jij
hier meid, gauw naar de tent, dit is geen plaats voor vrouwen (Briseis af).
PATROKLOS.

Agamemnon, spruit van Zeus, waarlijk, ik ben Achilles niet. Ongetwijfeld zou uw
zware vuist op Achilles neergedaald zijn indien gij hem had aangetroffen in gesprek
met de vrouw die de goden u als buit hebben toegewezen.
AGAMEMNON:
Zijt gij het, Patroklos, dan zijt gij werklijk
de redder der Achajers, van u zal
de roep nog lang en ver gaan onder mannen,
waar maar een taal gesproken wordt en aan
elk feestmaal zult gij vrij aanzitten en
van ieder rund zal 't erestuk voor u zijn.
En op de dag dat ik in 't windig Troje
de voet zet...
PATROKLOS:
Ja, ik weet het, Agamemnon.
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niet streed, gij zijt zo weinig dapper,
dat gij uw eredeel, de vrouw Briseis,
niet geeft, maar nemen laat uit louter vrees.
Ik ga, maar niet om u aan goud te helpen,
maar daar het mij bedroeft dat zoveel mannen
door honden en door raven zijn omringd,
inplaats door vrouwen die nu op hen wachten
binnen Achaje's welgebouwde huizen, (beiden af)

Scène 8.
Eurubatos

EURUBATOS:
Er is geluid genoeg, maar 't kamp is leeg,
en ik kan in mijn oude botten voelen:
dit is de stilte voor de storm, het kamp is leeg,
mijn oude oren horen niet meer zo goed.
Wat spreek ik toch van oud, dit is de strijd.
Ach, een heraut te zijn is werk van vrede
daar waar de strijd het grootst is en al vele
voorvechters heb ik zien gaan en niet keren,
alsof het kindren waren die ik nooit
volwassen worden zag. En ja, het zijn
toch kinderen want als ik in de raad
er één de staf geef om het woord te voeren,
hoor dan de arme kerel stotteren.
Die in de strijd het hardst' en snelste doorslaan,
zij haperen en hokken honderdmaal,
voor 't raak is, of ook niet, zij sterven snel.
En anderen wier piek het rechtste treft,
zie ze langs de sluipwegen in hun hart,
zich steeds verbergend met drogredenen
aanvallen, stap voor stap, zij leven langer.
Maar nu, nu zijn de kinderen naar school
en zit ik hier, hier op dit lege plein
van stof en zon, waar nu de mussen pikken
is dadelijk misschien een plaats, waar een man uitglijdt
in bloed en hersenen, tot eigen noodlot,
als een vis spartlend tussen andre vissen,
met zinneloos geschreeuw. Wat doe ik dan?
Eurubatos, beken het nu maar: niets.
Maar toch, de strijd was in mijn leven meer
dan in dat van de jongens die erin
verdwenen zoals in een droom en soms
niet meer ontwaakten en soms wel, om dan

Libertinage. Jaargang 2

185
enkel voor andre dingen voort te leven.
Dit is mijn strijd, misschien mijn laatste strijd,
en ik die nooit streed, zal nog als altijd
deze strijd zien. (klimt op het schip)
Ja, ik word oud, dit klimmen kost mij moeite,
oef, maar nu zie ik ook. Nu kijken, dit
zal wel de laatste strijd zijn die ik zie,
het is een goede en in deze tijd
komt het voor mij er niet op aan, wie wint.
Zoals de branding, als de vloed opkomt
niet schijnt te vorderen, maar elke golf
het strand weer korter maakt, zo zijn daarginds
Trojanen en Achajers schijnbaar in
een evenwicht, maar wie wat weet, ziet dat
de wachtende wagens allang niet meer
als wal achter de troep der vechtenden
staan, maar als wrakhout in de zee half onder
de voet gelopen zijn, in het gevecht.
Geen voorvechter kan meer zijn wagen vinden,
geen paarden aadmen hem meer in zijn rug.
Dit wordt de doorbraak...
Daar stromen de onzen
terug naar de wal, de rij der wagens
van Troje komt al in beweging, ploegt
zich door de wanorde van de Achajers,
zij doden links en rechts, ja dit is wel
mijn laatste strijd. En net als bij een strijder
is 't één die wij verliezen.
Aan de rand
van onze gracht staan de Trojaanse paarden.
Wagen zij het? Ja, één, twee, drie, vier, vijf...
ik raak de tel kwijt, midden in de gracht
vallen zij, zakken door of rijden even
tegen de wal op, tevergeefs, ja, nu
nog naast elkaar. De meeste disselbomen breken.
Voorover werpen ze de menners af.
Nu op elkaar, de gracht dempen ze haast
met wrakken van hun wagens, maar daarover
stormen ze voort, recht op de schepen af.
De donkre drom van de Achajers staat
als ondiep water onder d' achterstevens
en langs een omweg stromen ongeschonden
wagens van de Trojanen langs de tenten.
Dit is het einde, wat zal ik nog zien?
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Daar is het al, hoe kon ik 't niet bedenken;
vuur, vuur, de schepen branden. Het zal spoedig
hier zijn. 't Is mijn brandstapel, ik werd oud,
't is goed zo.

Scène 9.
Eurubatos, Briseis

BRISEIS: (uit tent op)
Patroklos, wat is er toch
gebeurd? Eurubatos, wat is dat voor lawaai?
Ik hield mijn handen voor mijn oren, maar
het kwam erdoor.
EURUBATOS: (haast in trance)
Oud ben ik en zij jong,
dit vuur zal ook voor haar het einde zijn.
Ik dacht slechts aan mezelf. Mijn laatste strijd.
BRISEIS:
Waar heb je 't over, waar is Patroklos?
EURUBATOS:
Briseis, laat me, je bent jong en vlug,
vlucht daarheen, mogen je de goden helpen.
BRISEIS:
Ik wil niet vluchten, ik wil weten waar
Patroklos is, Patroklos, laat mij erop!

Scène 10.
Talthubios, Briseis, Eurubatos

TALTHUBIOS:

(wankelend op) Wat een dag, wat een gevecht. We dachten dat alles afgelopen was
toen ze aankwamen. Natuurlijk liep Aiax heen en weer en vloekte tegen iedereen, je
weet hoe dat gaat. Maar hij kreeg ze niet verder dan dat ze zich tegen de achterstevens
drukten als zwaluwen onder een staldak. En Aiax sprong vloekend op een schip. Hij
had zijn piek niet meer en greep een bootshaak, zes maal zo lang als hij zelf. De
eerste Trojaan die op een wagen aankwam, stootte hij de bootshaak in zijn open
schreeuwbek dat de punt achter weer uit zijn nek kwam en de pikhaak opzij. Hij tilde
hem uit de wagenbak en zwaaide hem de lucht in. Hij leek wel een hengelaar in een
bootje. De lege wagen kletterde de zee in. En Aiax liet het er niet bij. Hij sprong als
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een kikker van doft op doft en van schip op schip en ondertussen begonnen ze onder
de achterstevens hun pieken weer uit te steken, zodat haast geen Trojaan met een
toorts meer dichterbij kon komen. Maar ze kregen toch twee schepen in brand, die
liggen nu nog te smeulen.
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EURUBATOS:

(kijkt op) Het vuur dooft. (begint naar beneden te klimmen).
TALTHUBIOS:

Maar toen dat gebeurd was en Aiax het haast niet meer aankon, kwam het gerucht
dat Achilles terugkwam en iedereen...
BRISEIS:

O, heerlijk (klimt op het schip) waar is Patroklos?

Vierde bedrijf
Scène 1.
Aiax, Thersites; dragen het lijk van Patroklos

AIAX:

Daar ]igt hij nu en het spijt me werkelijk. Het is jammer van Patroklos, hij was een
goeie kerel. Zoals hij met Sarpedon vocht en om de wapens van Sarpedon. Zijn voet
moest hij op zijn pens zetten om de piek eruit te trekken. Ja, de piek, dat is het wapen
voor een man.
THERSITES:

En terwijl hij dat deed, was hij een pracht mikpunt voor een pijl. Welke man kan
zijn schild goed hanteren terwijl hij dat doet. Maar pijl of piek, hij is dood, door een
piek. En noch zijn piek noch zijn schild konden hem daarvan redden.
AIAX:

Ja, maar het was ook eigenlijk geen vechten meer, wat hij deed. Hij ging veel te ver
naar voren, en alleen. Je had hem moeten zien, zoals hij de helling bij Troje oprende,
alsof hij als een vlieg tegen de muren opklimmen wou. Een kerel, die dat doet, moet
niet verbaasd zijn, als hij dood is. De Trojanen waren ver in het voordeel zo, ze
vochten van boven af. Maar een goeie kerel was hij. Het is jammer, dat we hem niet
met zijn wapens kunnen binnenbrengen, we hebben er moeite genoeg voor gedaan.
Maar het is geen schande voor een man dat hij zijn schild kwijtraakt als hij dood is.
Hij kan er niets meer aan doen. We hebben nog moeite genoeg gehad om hem hier
te krijgen.
THERSITES:

Ja, soms had Hektor zijn kop onder één arm en jij zijn voeten. En dan maar met je
zwaard over hem heen hakken naar elkaar. Die goeie Patroklos, dat hij een tafel
moest zijn waarboven ze met voorsnijmessen werkten. En iedereen die niet beters

Libertinage. Jaargang 2

te doen had, kwam kijken alsof er geen strijd was, maar een wedstrijd in het
touwtrekken.

Scène 2.
Talthubios, Agamemnon, Aiax, Thersites

TALTHUBIOS:
Boven de vlakte stond de felle zon,
maar enkel op de plaats waar werd gestreden
om 't lijk van Patroklos, daar was het of
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een donkre wolk hing in de hemel, van
het stof dat opgedwarreld werd in deze
enige strijd, de heftigste van 't veld.
THERSITES:

Dit is weer een opmerking, waaraan je de heraut herkent, hij ziet alles. Maar daar
komt Agamemnon, die zal ook zijn woordje wel te zeggen hebben.
AGAMEMNON:
Ik weet het, Patroklos is reeds gevallen;
de spil waarom het krijgslot van deze dag
gewend is. Goden waren tegen hem
en hebben hem zijn wapens afgeschud,
opdat voor 't eerst verraderlijk Trojanen
hem treffen konden. Hij heeft meer gedaan
voor de Achajers, dan sinds lang een man.
Door hem zullen over de zee, daar thuis
er minder vrouwen, schoon van leest, hun mannen
bewenen. Maar te meer wordt er geweend
om hem in Phtia, in de dalen van
het mannenvoedende Thessalie.
Klaagt allen, klaagt Achajers en bedenkt
intussen, wie er naar Achilles gaan zal,
om te vertellen hoe het lot hem trof.
Weet wel, het is een netelige kwestie;
ging ik, zou 't dan niet kunnen schijnen of
ik hem waar hij tegen mij toornt, wou honen
om zijn verlies, neen laat een ander gaan.
THERSITES:
De reden, godgelijke Agamemnon,
was duidelijk, al had gij niet gesproken.
AJAX:

Het moet gebeuren, ik begrijp het. Maar werkelijk, ik zie er tegenop. Ik heb al veel
goeie kerels zien sneuvelen, en vrienden van me. Maar ik moet niet aan het gezicht
van Achilles denken, dat hij zal zetten als ik hem dit vertel. Maar ik ga.
AGAMEMNON:
Neen, brave Ajax, al is ook uw schild
een bolwerk der Achajers, blijft gij hier.
Met wapens, niet met woorden zijt gij 't beste.
Een man moet gaan, die met geslepen woorden
Achilles' toorn doet liggen voor hij opstaat,
hem troost over 't verliezen van zijn vriend
en hem geschenken kan beloven, zo
dat hij, verzoend, met ons zal willen strijden.
THERSITES: (apart)
Patroklos' dood moet Agamemnon dienen.
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AGAMEMNON:
Het schijnt mij toe dat van ons allen hier
Thersites wijs in 't spreken is, laat hij gaan.
THERSITES:
Wel, godgelijke Agamemnon, ik
wil gaan en wil Achilles zeggen
hoe Patroklos gevallen is, ik heb
al zoveel leed gezien dat het leed van
Achilles voor mijn ogen er wel bij kan.
En hij die wraak vreest, kent Achilles niet.
Zijn wraak, ja zeker, die zal hevig zijn,
maar die zal zich slechts rechtstreeks tot hem wenden,
die Patroklos gedood heeft, ja ik weet het:
naar Hektor zal zijn woede hem gaan drijven.
AGAMEMNON:
Laat ons voor Patroklos, al is hij dood,
de beste zorgen dragen, laat om hem,
hem wien de vrouwen der Achajers later
bewenen, de gevangen vrouwen, schoon
van leest, nu wenen en voor allen zij,
die aan Achilles 't dierbaarst is, Briseis.
Eurubatos!
EURUBATOS: (achter scherm)
Wat is er godgelijke Agamemnon?
AGAMEMNON:
Haal die meid Briseis hier! (af met Talthubios)

Scène 3.
Briseis, Eurubatos, Aiax

BRISEIS:

Wat is er, word ik geroepen, komen de Trojanen? Waar is Patroklos? O is hij gewond
(gaat naar het lijk). Nee hij is dood! (gooit zich erop)
O Patroklos wat moet ik nu beginnen,
je was de enige die ik hier had,
die altijd lief voor me geweest is, O.

Eerst heb je me gezegd dat Achilles met me zou trouwen, helemaal in het begin toen
ik nog bang was. En toen ben je lief voor me geweest, eerst toen ik bij Achilles was
en toen bij Agamemnon. Heb ik dan nooit iets anders dan ongeluk? Ik houd van je,
Patroklos, ik houd van je. En nu ben je dood en is er niets meer voor me. (huilt)
AIAX:

Eurubatos, daar komt Thersites, ga Agamemnon roepen.
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Scène 4.
THERSITES:
O de stem, de schelle stem van Achilles,
hij zei eerst niets toen ik het hem vertelde.
Toen liep hij ongewapend naar de wal
en ik er achteraan, omdat ik vreesde
dat hij zich op de pieken der Trojanen
zou storten, om als Patroklos te sterven,
Met Patroklos, dat moest ik liever zeggen.
Ik wou zijn leven redden, ja, waarvoor?
Voor hem was 't beste toch misschien te sterven.
Maar wat praat ik, het is niet zo gegaan,
want op de wal daar bleef hij staan en schreeuwde,
schreeuwde als ik nog nooit een man gehoord heb.
En iedereen die streed daar voor de wal
en hoorde en zag slechts hem die hij moest doden
om niet gedood te worden, merkte 't op
niet wetend wat zij zagen. En ontzet
meer door het onverwachte dan door wapens
begonnen de Trojanen naar hun muren
terug te vluchten.
AGAMEMNON:
Dat is goed, Achilles
is zo zelfs ongewapend voor d' Achajers
een waardevol voorvechter, laat ons hem
geschenken brengen, zoveel als hij wil,
de vrouwen en het goud die zijn geboden
en deze Briseis. Talthubios,
volg mij en breng een zwijn, dat ik het offer,
terwijl ik zweer dat ik aan Briseis
nooit heb geraakt, noch uit verlangen om
haar bed te delen, noch om andre reednen.
Dat ik mij niet met haar verenigd heb
zoals tussen mannen en vrouwen te
geschieden pleegt.
THERSITES:
Dat wisten wij allang
een eed was nooit meer waar en overbodig.
AGAMEMNON:

En laten we Patroklos naar de tent van Achilles brengen en hem op een bed leggen.
BRISEIS:

Waar breng je hem heen? Wat moet hij in de tent van die nare Achilles? Patroklos!
AGAMEMNON:

Briseis, wees niet lastig. (allen, behalve Thersites, af met lijk)
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Scène 5.
Thersites

THERSITES:
Daar gaat het nu, de rest van alles, zo
verdwijnt een man, een man 't meest nutteloze
en beste, wat de goden aan de wereld
ooit gaven. Waarom vind toch ik, die honderd
maal heb gelachen om de domheid van de
Achajers, deze onbehouwen kerels,
om hoe ze in de raad met lange, trage
woordenverwarringen hun dikke koppen
afbeulen, of opstuiven en het liefst
elkander woordloos om de oren sloegen,
dat ik nog minder ben dan zij. Ja, zij
zijn mannen, zouden nooit bedenken of
dat wat zij deden soms geen waarde had.
De waarde zijn zijzelf, ik ben geen waarde,
voor iets of iemand. En hoe of het komt?
Ik weet het niet, is mijn hart soms te vol
van het verleden, toen mij vaderen
het land verdedigden tegen d' Achajers,
vaadren van dezen? Ja, zij kwamen zwaar,
met zware pieken en met zware schilden,
de wagen moet hen dragen naar de strijd,
zij kunnen niet alleen hun wapens torsen.
Maar waar hun menner hen neerzette, stonden
zij ongenaakbaar voor de meeste pijlen,
die wij, het oude volk, de ongedekten,
de snellen en onvindbaren, afschoten
uit spleten en ravijnen. En mijn vaadren
waren ook die van de scharminkels in
de heuvels, waar vriend Aiax graag op scheldt.
Maar wie weet nu nog wat Achajisch is
of niet, het was een strijd, alhaast vergeten.
Maar daar komt Aiax.

Scène 6.
Thersites, Ajax

THERSITES:

Zo oude bronsvreter, heeft de teerhartigheid je weer overmeesterd?
AIAX:

Achilles is er nog niet. Agamemnon staat nog te wachten met zijn zwijn.
THERSITES:
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AIAX:

Het is wel beroerd, dat Patroklos dood moest. Het was een kerel.
THERSITES:

ACHILLES is een kerel.
AIAX:

O ja, hij kan vechten, maar hij doet vaak zo gek. Hij sjouwt haast altijd op zijn eigen
houtje rond. En hij was er niet toe te krijgen een bad te nemen als wij het allemaal
deden. Zwemmen gaat hij ook niet, dat doet hij 's nachts in zijn eentje. En dan dit
hele gedoe. Ik kan me begrijpen dat hij niet altijd door Agamemnon geringeloord
wil worden. Maar dagenlang geen hand uit te steken en dat om een meid.
THERSITES:

Dat herinnert me eraan dat we hier binnen de wal rustig staan te praten, terwijl buiten...
AIAX:

O ja, die Trojaanse scharminkels krioelen daar nog steeds rond. Als er in dit kamp
niet zo gezeurd werd, stond er van het hele Troje geen steen meer op een andere.
THERSITES:

En als Hektor er niet was.
AIAX:

Ja, Hektor is een kerel. Zo moesten we er hier een paar hebben.
THERSITES:

Daar is Eurubatos, misschien heeft hij nieuws. Is Achilles al terug?
EURUBATOS:

Neen, Agamemnon heeft Talthubios weggestuurd om hem te zoeken.
THERSITES:

En toen is het zwijn zeker weggelopen. Ga mee Aiax, buiten de wal het zwijn van
Agamemnon vangen.
AIAX:

Hahaha. (beiden af)

Scène 7.
Eurubatos, Briseis

EURUBATOS:

Dit is weer haast het einde van de dag, die ik als mijn laatste beschouwde. Er is veel
gebeurd, wat zouden de goden nog met me voor hebben?
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BRISEIS:

(op) Eurubatos, ik wil daar niet blijven, ik ben bang dat Achilles komt. En
Agamemnon heeft al die meiden bij Patroklos gezet en het kan ze niets schelen. De
één zegt: toen de Achajers me gevangen namen, hebben ze mijn moeder doodgeslagen
omdat ze haar te oud vonden om mee te nemen. En de ander zegt; o die lieve
Hippothoos, die beloofd had met me te trouwen als ik een kind kreeg, zou ik hem
ooit terug zien?
EURUBATOS:

En hebben ze niet gelijk, Briseis, om te klagen om wat ze werkelijk aangaat?
Misschien heeft Patroklos wel je vader gedood of de man in wiens huis je nu als
huisvrouw zou wonen als je niet gevangen was. Hoe gelukkig was je dan niet geweest,
waarom huil je niet daarom, inplaats om Patroklos, je hebt meer reden.
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BRISEIS:

Eurobatos, je bent vervelend, wat kan het me schelen. (huilt). Patroklos was de enige
man van wie ik gehouden heb, wat kunnen mij mijn vader en mijn moeder schelen?
EURUBATOS:

Zo is het misschien het beste voor haar. Vergeten, zoals ze Patroklos ook vergeten
zal... Briseis, als ik je een raad mag geven, verstop je. Hij zal je vast terugsturen naar
de tent van Achilles (Briseis snel af).

Scène 8.
Eurubatos, Agamemnon, Aiax, Thersites, Talthubios.

AGAMEMNON:
Achilles hebben wij nog niet gezien,
noch in het kamp noch in de strijd, ik vrees
dat hij in woede ongewapend zich
op de Trojanen heeft gestort en is gevallen.
Het zou een kwade dag voor de Achajers zijn;
twee van hun beste helden te verliezen.
AIAX:
Daar komt Talthubios.
THERSITES:
Vast vol van woorden.
TALTHUBIOS:
De Murmidonen komen en met hen
Achilles in een woede als nog nooit
tevoren is gezien, en elkeen vreest,
voor zijn gefronste voorhoofd zoals voor
een donderwolk van Zeus. Nadat hij op
de wal slechts met zijn stem de knieën der
Trojanen onder hen had laten knikken,
heeft hij een zwaard genomen en is over
de bijna lege vlakte weggerend.
Tot de Scamander die een regen in
de bergen had doen zwellen. Het gedruis der
golven die schuimend van de heuvels kwamen,
scheen nog zijn woede te verdubbelen.
Hij waadde tot zijn knieën tegen stroom
en golven in en met zijn zwaard hieuw hij,
of hem een god tot waanzin had gebracht.
Soms, als zijn zwaard dwars door een golftop scheerde,
siste het water, en verstoof het ijlings,
als spottend, op de wind in zijn gelaat,
soms, na een houw van boven zonk het zwaard
krachteloos met een gorgelende plof.
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de Murmidonen die om hem bevreesd
waren, die waakten aan de oever en
een troep Trojaanse jongemannen, hopend
hem in het water te verslaan, begaf zich
stroomafwaarts in het water naar hem toe.
In 't daarop volgende gevecht heeft hij met
de Murmidonen er twaalf levend gevangen,
om die op Patroklos' brandstapel te
verbranden.
AIAX:
Zeusverdomme, dat kan een man
toch eigenlijk niet doen.
TALTHUBIOS:
En allen die
zich sterk achten in 't wagenmennen, boksen,
worstelen of hardlopen, zullen met
hun vaardigheid Patroklos eer bewijzen (af).
ALLEN:

Ha!
AGAMEMNON:

Ik moet Menelaos waarschuwen dat de kinriem van Zephyr ... (af)
AIAX:

Een mooie revanche op Odusseus, hij zei dat mijn stijl verouderd was. (af)

Scène 9.
Thersites

THERSITES:

Alleen de hinkende zal de lijkzang der Murmidonen horen. Achilles voorop. Dwaas
klinkt een klacht voor wie zelf niet klagen.
ACHILLES: (achter scherm)
Patroklos, u roep ik aan,
al zijt gij niet meer op de aarde
en is uw lichaam door brons verscheurd.
KOOR:
In hoge kamers zit en weeft Helena.
ACHILLES:
Gij die het dierbaarst mij waart
rukte het lot van mij weg.
Goden, waarom zoekt gij mij?
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KOOR:
In hoge kamers zit en weeft Helena.
Moeder die geeft en die neemt
als de aarde de zaden en aren.
Harde die steeds ons beziet
met het oog van een gier op het slagveld.
In hoge kamers zit en weeft Helena.
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In hoge kamers zit en weeft Helena.
Helena, Helena, Helena, Helena.
In hoge kamers zit en weeft Helena.
THERSITES:
Het onbegrepene dient allen 't best.
't Is moeilijk samen een klaaglied te zingen,
en hij dien 't werklijk aangaat, wel, zijn woorden
lijken voor anderen belachelijk.
Dan grijpt men naar iets ouds en onbegrepens.
Het oude lied wordt iedre keer dat het
gezongen wordt, onsamenhangender,
maar toch, de oude Helena wordt niet
vergeten, en zij zou het ook niet dulden,
want zij is boven ons en in ons, ja,
ook in ons. Al zijn al uw goden nu
zo ordelijk gehuisvest op Olumpos,
de oude Helena heeft alle ruimte.
De oude, zeg ik, neen, de eeuwig jonge.
Dit is een vrouwenoorlog, ook al vechten
slechts mannen, ja, dat is een man, die vecht
voor vrouwen, zonder het te weten, en
als het hem wordt gezegd, ontkent hij het.
De dwazen.
Geef mij ook een vrouw en laat
mij voor haar vechten zonder het te weten.

Vijfde bedrijf
Donker, rode gloed in achterdoek

Scène 1.
Agamemnon, Eurubatos, Talthubios

AGAMEMNON:

Talthubios!
TALTHUBIOS:

Wat wenst gij, godgelijke Agamemnon?
AGAMEMNON:

Zeg aan de mannen, dat ze de schepen hoger de wal optrekken en goed vastleggen.
De wind staat recht uit zee en wakkert steeds aan. Het water zal hoog op het strand
komen met de vloed.
TALTHUBIOS:
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Het zal gebeuren (af).
AGAMEMNON:

En nu willen we hopen dat alles rustig blijft. Achilles heeft gezegd dat hij in het
ongelijk was, omdat hij om een vrouw zoveel drukte gemaakt had. Maar het is vreemd.
Deze geweldige brandstapel, deze rode gloed, ik weet niet wat er van moet komen.
Hij heeft naar de geschenken ook haast niet omgekeken (af).
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Scène 2.
EURUBATOS:
Hoe zou hij, Agamemnon, hoe zou hij.
Achilles treurt als gij nog nooit getreurd hebt
en nimmer zult en kunt. Het is de gloed van
Achilles' smart die heel de kaap verlicht. (Talthubios, op)
Talthubios, ben je bij de brandstapel geweest?
TALTHUBIOS:
Ja, heel de kust staat onder rode gloed;
dat één, die in een schip vannacht op zee
mocht zijn, zeker moet denken dat d' Achajers
reeds deze nacht de brand in Troje staken.
Onder de rode hemel rolt de grauwe zee
naar 't land met bolle golven, waar de wolken,
die laag en dreigend over komen drijven
uit Thracië, al haast aan raken.
Tegen hun zwartheid gaan de meeuwen wit
als op de golven schuim, 't is of de aarde
tussen twee oceanen wordt verzwolgen.
En tegen 't lage loeien van de wind
klinkt soms het schelle klagen van Achilles.
Patroklos roept hij aan of die nog leeft.
Hij kruipt rond de brandstapel en hij drenkt
de donkre aarde met de donkre wijn.
EURUBATOS:
Patroklos roept hij aan of die nog leeft;
gij jonge mannen kunt de dood niet zien,
dien gij toch dagelijks nieuw voedsel geeft.
Mijn brandstapel, dacht ik gisteren, dat
het hele kamp zou worden, ouderdom
had mij er bijna mee verzoend.
TALTHUBIOS:
Achilles
heeft als geen held nog ooit, zijn vriend geëerd.
Geen dode zal er meer tevreden zijn
en minder lastig voor de levenden.
De besten der Achajers hebben bij
de spelen meegedaan.
EURUBATOS:
Het was toch niet
zoals de spelen die ik meegemaakt heb.
TALTHUBIOS:

Nu, je mag toch niet klagen, heb je ooit een knock out gezien als die Epeios gaf. Zijn
linkse is onweerstaanbaar.
EURUBATOS:

Alkaios spuwde bloed.
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TALTHUBIOS:

Wat zou dat?
EURUBATOS:

Er is geen sport meer aan.
TALTHUBIOS:

Jij hebt ook altijd wat, als er niets gebeurt, zeg je dat ze in jouw tijd harder sloegen.

Scène 3.
Eurubatos, Talthubios, Thersites, Aiax.

THERSITES:

Het was een goede dag voor de Achajers, voor Patroklos rolt men met zijn gezicht
in de koeienmest. Zijn jouw botten nog heel, Aiax? Odusseus heeft je mooi
uitgewrongen.
AIAX:

Ja, hij is taai, maar als ik in de derde ronde niet misgegrepen had, was hij onder
geweest.
THERSITES:

Wel, je zult niet de enige zijn die zo spreekt. Daar komt Agamemnon, waarschijnlijk
nog steeds niet over de nederlaag van Menelaos heen, hij is nogal familieziek.

Scène 4.
Eurubatos, Talthubios, Aiax, Agamemnon

AIAX:

Wel, niemand kan op tegen Diomedes. Hij rijdt vrij ruw, maar hij heeft de beste
paarden.
AGAMEMNON:

Hij zal er niet lang plezier van hebben als hij zo blijft rijden.
AIAX:

Ik geloof het niet, het ziet er ruwer uit dan het werkelijk is.
THERSITES:

Kijk naar die gloed, hoelang brandt het nu al niet.
(apart)
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Achilles is zo eenzaam als altijd.
Ik moet hem zien nu, uit nieuwsgierigheid,
want nooit zag ik de smart van zo dicht bij
van aangezicht tot aangezicht, 't is vreemd,
zelfs mijn smart niet. (af)

Scène 5.
Eurubatos, Talthubios, Aiax, Agamemnon

AGAMEMNON:

Maar het was eenvoudig een gemene streek van Arsilochos om Menelaos de pas af
te snijden bij dat gevaarlijke punt. Menelaos' wagen had gemakkelijk kunnen breken
en het was in die greppel niet zo goed afgelopen als hij...
AIAX:

Maar hoe kun je nu verwachten dat de man die achter ligt, ziet dat het pad daar te
smal is.
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AGAMEMNON:

Hij had het parcours kunnen langslopen, als ieder goed menner doet.
AIAX:

Er was zoveel te doen, heeft iemand het gedaan? En je vergeet helemaal wat een
prachtige techniek Arsilochos heeft. Dat heeft Nestor hem bijgebracht en je zult toch
moeten toegeven dat die in die dingen niet de eerste de beste is.
AGAMEMNON:

Die eigenwijze oude Nestor denkt dat hij hier de koning is.
AIAX:

Koningen zijn we allemaal, vergeet dat niet. En heb je gezien, hoe Arsilochos bij de
wending de paal rondde? Haarscherp en zonder te raken. Als hij andere paarden
gehad had was zelfs Diomedes nergens gebleven.
AGAMEMNON:

Ik kan het werkelijk niet langer dulden. Als het ieder ander geweest was dan
Menelaos...
AIAX:

Wie denk je dat je bent...

Scène 6.
Eurubatos, Talthubios, Aiax, Agamemnon, Thersites.

THERSITES: (staat op het schip)
Hoort mij, verblinden, die de strijd vergat.
Hoort mij, hoort mij!
AIAX:
Wat gaat hier gebeuren?
THERSITES:
Daarginds ziet gij het beste mannenpaar,
dat gij ooit had, de ene wordt verteerd
door vlammen, die gij Troje toegedacht hebt.
De ander kruipt, in 't stof zo neergeslagen
als gij nu zijt in naijver en hebzucht,
maar niet als gij zo vadsig en tevreden.
De wanhoop is 't, van een die werklijk weet
wat hem de vriend waard was die met hem streed
en niet als gij, tevreden met de buit,
maar steeds opnieuw zich op de zwaarden stortend
tot slechts een overwinning mooglijk was
of dood, die niet de vijand honen liet.
Wanhopig als Achilles, meer gesmaad
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wordt gij, wanneer gij blijft zoals gij zijt.
Ik haat, veracht u, ik, van 't oude volk,
dat meer dan gij, van goden, mensen wist.
't Ging onder, maar ik strijd nog met u mee
opdat ik zelf niet onderga, maar luid
klinkt mijn lach over u, als gij vergaat.
Vergaan zult gij wanneer gij niet wilt strijden.
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Ziet hoe daar kermt en wringt zich als een vrouw
uw grootste strijder, hoe zult gij dan zijn,
als Hektor toestoot om u te verderven.
Maar hoe kondt gij ooit sterven, die niet weet
waarom gij strijdt. Gij zegt: om Helena,
maar wat is Helena voor u. Ja, hoort mij:
in Lakedaimon staat een boom, die steeds nog
na ieder huwlijksfeest door maagden wordt
bekranst, dat is de boom van Helena.
Gij weet niet wie haar plantte, wie haar wijdde,
maar siddert, 't waren de Pelasgen, mijn volk,
dat wijslijk wist waarom het huiverde.
Geen moeder van de aarde of de zee
was Helena, zij was een vrouw, een daimon;
een vrouw die stierf opdat zij kon verderven,
en die wij allen vreesden en begeerden.
Gij weet dit niet, maar wat u voort kon jagen
als met een zweepslag uit uw land, dat was
de naam Helena. Geeft u gewonnen.
- Nu weent gelijk een vrouw uw grootste held of laat een roem na, dat gij ook eens een volk waart,
zoals het mijne was, verbreekt de ban
en stort u op de vesting, zo gij wenst
dat gij eenmaal maar half de roem verwerft
van gindse vlammenglorie om een strijder,
die door de grootste strijder wordt beweend.
Komt, volgt mij, in een aanval op de wallen,
komt, volgt mij, ziet, daarginds staat Helena,
de witte vrouw, die langs de tinnen schrijdt.
Laat haar uw buit zijn of laat haar verdwijnen
in rook en vlammen, als uw helden. Komt!
AIAX:
Laat hem niet gaan, de kerel is bezeten!
AGAMEMNON:
Laat hem maar gaan, Thersites komt niet ver;
zijn moed komt uit zijn keelgat. Of hij ons
beledigt of alleen naar Troje stormt,
laat hem, de dwaas. Laten, zoals 't betaamt
gelijk de Murmidonen wij het maal
aanrichten, voor de rouw om Patroklos;
daar komt Achilles reeds.
AIAX:
Hoe is 't met hem?
TALTHUBIOS:
Hij komt daar, zonder rusting, voor het eerst
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zien wij hem zo, zijn schreden, zijn nog wankel,
zijn blonde haren wappren om hem in
de wind die op de grijze golven rijdt
vanuit het westen en het strand op slaat
en rond Achilles nog de vonken drijft
van 't houtvuur.
AIAX:
Is dat wel Achilles, hij
zo bleek, en met een lichaam, zo verslapt.
Is dat een man?
TALTHUBIOS:
Men zegt, zijn moeder was
een zeevrouw, is het soms de zeevrouw die
komt om op ons haar zoon te wreken?
Wee over ons!
TALTHUBIOS:
Nee, nee, 't is zijn gezicht,
hoe kan dat nu?

Scène 7.
Achilles, Agamemnon, Aiax, Talthubios, Eurubatos

ACHILLES:
Wat ziet gij mij stil aan
Achajers, ja, als was ikzelf een dode.
Wat zijn wij allen beter, nu een strijder
beter dan ooit een was, verdween van hier?
morgen zal ik weer met u strijden en
de wraak alleen kan mij van smart verlossen.
Ja, wraak, en wraak, met het gezicht in 't stof
zal ik het lijk van Hektor slepen rond
de dodenheuvel, tot, uiteen gereten
zijn weerloos lichaam voor de raven en
de honden slechts armzalig voedsel is.
Maar wat staart gij mij aan, gij weet toch dat
Trojanen vielen voor mijn zwaardslag, zal
ooit Hektor vallen als ik hem niet vel?
AGAMEMNON:
Achilles, of hoe gij ook heten moogt,
zal men ooit van Achajers kunnen zeggen,
dat bij hun voorste strijders was een vrouw?
ACHILLES:
Wat is er, ja, hoe kon ik het vergeten;
gij ziet ten eersten maal mij zonder rusting.
Ik ben een vrouw, ik weet het, gij zijt mannen.
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Maar lafaard, weet, het is uw schuld alleen,
dat er een man, de een'ge die hier was
de dood is ingejaagd, door u, door allen.
Gij hebt hem gedwongen voor mij te strijden
en hij ging onder, nu is er niets meer
dan wraak, op Hektor, maar ook op u allen,
en 't meest op Agamemnon, die mij tartte.

Scène 8.
Thersites, Achilles, Agamemnon, Aiax, Talthubios, Eurubatos

THERSITES:
Ha ha, Achajers, staat gij nu verbaasd;
gij streed toch om een vrouw, gij waart toch mannen?
onder een vrouw streed gij, die meer dan gij was.
Ziet mannen, ziet, daar staat uw Helena!
ACHILLES:
Bultenaar, ondier, lelijk, laf gedrocht,
als ik mij op d' Achajers eens mocht wreken,
begon ik 't liefst met u, nu ben ik vrouw
nu kan ik je gezicht wel openkrabben.
Wat lacht gij, let niet op dit onderkruipsel.
Ik weet, gij gelooft niet meer dat ik kan strijden,
heeft soms dit lichaam, dat gij allen ziet
de kracht niet meer die 't had toen gij het niet
kondt zien omdat het in het harnas school?
Zijn de Trojanen die mijn arm geveld heeft
weer levend nu gij weet dat ik een vrouw ben?
Gij zult het zien, morgen strijd ik met Hektor
en ik zal hem hier aan de raven voeren,
zo niet... Neen, het gebeurt, maar dan daarna?
Ja, toch de dood, dat is het eenge wat
mij nu nog rest. Hektor zal mij niet doden,
daarna doodt mij misschien een zwakkeling.
THERSITES:
Zij geloven 't niet, ik weet dat het zo zijn zal,
en lang zal ik niet leven na haar dood.

Scène 9.
Alle personen

BRISEIS:

Wat gebeurt hier?
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EURUBATOS:

Houd je er maar buiten, Briseis, wat gaat het jou aan, er is wel wat beters te beleven.
BRISEIS:

Nee, ik wil zien, wie is dat? Een vrouw, maar nee,
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het is Achilles! Is hij het werkelijk? Ha, ik heb het wel geweten!
TALTHUBIOS:

Bemoei je er niet mee als mannen onder elkaar spreken.
BRISEIS:

Ha, dat noemt hij mannen onder elkaar. Tien mannen om een vrouw!
THERSITES:

Je kunt niet zo gemakkelijk over mannen en vrouwen spreken, Briseis, de enige man
onder al dezen was een vrouw.
BRISEIS:

Wat weet je er van. Jij bent geen man, ga weg! Dus het is toch zo, ik had het wel
gedacht. Je was jaloers, gemeen kreng. Patroklos was een man, hij heeft gevochten.
Maar nu is hij dood, het is jouw schuld. Patroklos! Ik zal hem niet meer zien.
(Achilles loopt op haar af, zij vlucht, allen volgen, behalve Thersites).

THERSITES:

Wij vochten om een vrouw, nu vechten vrouwen.
(Eurubatos komt op, met Briseis over zijn schouder, de anderen er achter, behalve Achilles).

EURUBATOS:

Wat deed zij hier, wat doen die kinderen in het kamp? Voor jullie plezier, zeg je. Zij
dacht voor haar plezier. Die feeks haalde haar in en greep haar hals in haar
mannenknuist en tilde haar van de grond als een vogeltje. Ze spartelde nog maar
even en toen hing ze slap, zo'n beetje leven is gauw weg. Ze had hier nooit moeten
komen. Een goede man uit haar eigen land had haar moeten trouwen. Ze heeft zich
veel in haar hoofd gehaald en nu is ze dood. (af).
ACHILLES:

(op) Er was een voorspelling, dat ik vroeg zou sterven, maar een grote roem zou
hebben bij alle mensen. Misschien heb ik die, maar sterven zal ik zeker moeten. Welk
huis in Achaja heeft plaats voor mij, nu ik geen man ben en Patroklos dood is. (af)
AIAX:

Ik begrijp het niet en ik moet zeggen, ik vind het jammer, werkelijk. Hij, ik bedoel
zij, heeft gevochten als ik nog zelden een man heb zien vechten en nu gaat hij, ach,
ik bedoel natuurlijk zij, weer plengoffers brengen bij de brandstapel van... haar lief.
Ik begrijp het niet.
AGAMEMNON:

Laat ons nog geen besluit nemen voor morgen. Achilles zal morgen vechten, laten
we hopen, als Achilles. Wordt Hektor verslagen, dan is het een voordeel. Wordt
Achilles verslagen, dan is het ook een voordeel voor de Achajers.
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Max Nord
Le Grand Meaulnes*
De roman Le Grand Meaulnes, die hier de Nederlandse lezer onder de titel Het Grote
Avontuur wordt voorgelegd, is één van die, te weinige, unieke boeken, waarin het
de schrijver is gelukt de sfeer van de jeugdromantiek volledig vast te houden en uit
te beelden. De schrijver Henri Alain-Fournier werd 3 October 1886 geboren in la
Chapelle d'Angillon, klein plaatsje bij de Cher, een 30 km ten Noorden van Bourges;
de streek dus waar zijn beroemd geworden boek speelt. Een groot deel van zijn jeugd
bracht hij door in Epineuil-le-Fleuriel, tussen Saint-Armand en Montluçon, waar zijn
ouders lange tijd onderwijzer waren. Zijn roman verscheen in 1913, na eerst in de
‘Nouvelle Revue Française’ gepubliceerd te zijn geweest. De bekende Franse
literatuur-historicus Albert Thibaudet, die vermeldt dat in dit jaar ook Les Caves du
Vatican van André Gide uitkwam (evenals Du Côté de chez Swann, Barnabooth en
Jean Barois!), schrijft dat beide boeken eerst met terughouding werden ontvangen.
Jacques Rivière, de Franse essayist, die Fourniers schoolkameraad op het lyceum
van Lakanal was van October 1903 tot Juli 1905, en die later door zijn huwelijk met
Henri's zuster Isabelle zijn zwager werd, vertelt daarentegen in zijn inleiding tot
Miracles - waaruit ik vrijwel alle biografische gegevens put - dat Le Grand Meaulnes
tot hun teleurstelling wel niet de Prix Goncourt verwierf, maar bij het publiek en in
de pers gunstig werd ontvangen; dat Fournier zelfs onmiddellijk hartstochtelijke
bewonderaars had, dat hij talrijke enthousiaste brieven ontving en dat het boek, toen
de oorlog uitbrak, reeds verscheidene herdrukken had beleefd. Succes heeft Fournier,
mag men wel aannemen, in zijn korte leven, en met zijn ene roman, dus gekend.
Korte leven, want de schrijver die, evenals zijn vriend Rivière, toen reeds zijn zwager,
4 Augustus 1914 als luitenant van de 23ste compagnie, 288ste regiment infanterie,
17de legercorps in dienst ging, en die in zijn laatste briefkaart aan zijn zuster, 11
September van dat jaar, meldde bij de generale staf der cavalerie te zijn ingedeeld,
werd reeds 22 September 1914 opgegeven als vermist, tussen Baux-les-Palameix en
Saint-Rémy. Hij liet geen ander werk na dan een onafgemaakte roman, die Colombe
Blanchet zou heten.
Het zou verkeerd zijn de schrijver van dit boek te vereenzelvi-

*

Niet geaccepteerde inleiding bij een nieuwe vertaling van Le Grand Meaulnes, die dit jaar
verschijnt bij Em. Querido te Amsterdam.
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gen met de ik uit Le Grand Meaulnes, François Seurel, wiens vader hoofdonderwijzer
is van een school in Sainte-Agathe, waar zijn moeder de laagste klasse onderwijst.
Veeleer vertoont de grote Meaulnes zelf de trekken, die Fournier gekenmerkt moeten
hebben. Rivière, die een betrouwbaar zegsman moet zijn (‘je suis le seul à l'avoir
vraiment connu’), zegt dat de schrijver zijn gehele leven robuust en gezond was, dat
hij bezield was van de drang naar onafhankelijkheid, die hij later Meaulnes zou
toedichten en dat hij op school aan het hoofd stond van een groep opstandige
leerlingen; hij spreekt van Fournier als ‘vrij, speels, dronken van jeugd’ en van zijn
‘ongedisciplineerdheid’. Later ontdekt hij hem als ‘teder, naïef, geheel doordrenkt
van een liefelijke dromerigheid, oneindig slechter nog gewapend tegen het leven dan
ik - wat niet weinig wil zeggen’, voegt hij eraan toe. Verderop in genoemde inleiding
zegt hij nog van Fournier: hij had een onmetelijke behoefte aan de vrouw, en: de
vereniging der zielen ging bij hem vooraf aan die der lichamen. De juistheid dezer
laatste opmerking is gemakkelijk na te gaan. Bij Fourniers gebundelde proza-gedichten
Miracles treft men er namelijk één aan, ‘Le corps de la Femme’ geheten, dat van
deze stelling één voortdurende demonstratie is. Trouwens, Rivière noemt nog een
feit uit Fourniers leven, dat onontkoombaar bevestigt, dat wij in Meaulnes een zelfs
maar nauwelijks getransponeerd beeld van de auteur aantreffen. In Parijs zag hij ‘une
fille merveilleusement belle’, dat hij volgde. Met duizenderlei listen wist hij haar
naam en adres te ontdekken, ja, hij wist zelfs met haar in aanraking te komen, en zij
sprak enkele woorden, die hem de indruk gaven, dat zij hem niet afwees. Hij voelde
dat zij zichzelf moest overwinnen om het onderhoud af te breken: ‘Laten wij weggaan!
Wij hebben een dwaasheid begaan.’
Hier heeft men het drama van de eerste ontmoeting tussen Meaulnes en het meisje,
dat hij aantreft op het geheimzinnige landgoed, Yvonne de Galais. En zoals in het
boek, bleef de jongeman jaren onder de indruk van dit meisje. Alleen, in de
werkelijkheid vond Fournier het meisje, dat Parijs had verlaten, jaren later getrouwd
terug. Rivière noemt deze gebeurtenis ‘l'aventure capitale’ van Fourniers leven, dat
hem tot aan zijn dood bezig hield en dat door geen enkel ander liefdesavontuur werd
verdrongen. Voor het goed begrip van de roman is deze gebeurtenis en haar betekenis
van het grootste belang. Zij verklaart meer dan alleen het feit, dat Yvonne de Galais
moet sterven: zij verklaart ook waaròm. Want dit meisje is niet een vrouw, maar de
Vrouw, zij is een droombeeld, het droombeeld van de dichter. Zij kan niet met en
naast Meaulnes leven, of liever: Meaulnes kan niet naast haar leven. Het droombeeld
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verdraagt de realiteit niet, het moet op een afstand blijven, om niet ontluisterd te
worden. Daarom moet Meaulnes na zijn huwelijk met Yvonne de Galais vertrekken,
daarom moet Yvonne de Galais vóór Meaulnes' terugkeer sterven.
Het is met deze Yvonne de Galais merkwaardig gesteld. Als zij in het vijftiende
hoofdstuk van het eerste deel ten tonele verschijnt, aan de arm van haar moeder (men
vindt deze scène ook in een van Fourniers ‘gedichten’) beantwoordt zij niet slechts
aan het droombeeld van de grote Meaulnes, maar ook aan de verwachtingen van de
lezer. De afstand, in letterlijke zin, die Meaulnes tot haar heeft, is hier kenmerkend.
Hij ziet haar eerst passeren, dan slaat hij haar gade op de plezierboot, in het bos komt
hij haar eindelijk tegen. Het gesprek, dat hij bij die eerste ontmoeting met haar voert,
men lette er eens op, verbreekt bijna de magie van de droom. Vrijwel zonder overgang
zijn de jongen en het meisje in een relatie geraakt, die niet logisch uit de tekst
voortkomt, en Yvonne de Galais neemt afscheid van Meaulnes in bewoordingen, die
totaal niet uit het voorafgaande voortvloeien. Hier immers is zij reëel! Hetzelfde
neemt men waar in het tweede hoofdstuk van het derde deel, als François Seurel in
de winkel van zijn oom Florentin het meisje terugvindt en met haar kennismaakt.
Hier duiken zelfs clichétermen op: Yvonne is ‘het mooiste meisje dat er misschien
ooit op de wereld heeft bestaan’, Seurel spreekt van haar ‘onschuldige blauwe ogen’
en het is niet zonder betekenis dat hij haar bijvoorbeeld als volgt karakteriseert: zij
spreekt over dingen, ‘dont on ne parle bien que dans les livres’. Ook hier blijkt de
realiteit weer funest. Yvonne is een onwezenlijk meisje, dat onwezenlijke gesprekken
voert, lange boekenmonologen inplaats van natuurlijke dialogen. In dit verband wordt
ook de plaats van François Seurel, die het verhaal in de ik-toon vertelt, duidelijk. De
invoering van zijn schijnbaar onbelangrijk persoontje is wel verre van een literaire
truquage, zij is een noodzakelijkheid om de afstand te verkrijgen die ook ten opzichte
van de figuur van Meaulnes - een romantisch geïdealiseerd beeld van de schrijver
immers, die talrijke van zijn karaktertrekken heeft, zoals wij gezien hebben onmisbaar is. Zonder die afstand zou Meaulnes meer dan ongeloofwaardig en
onaanvaardbaar zijn geworden: belachelijk, waarschijnlijk. Het tegendeel is het geval:
Meaulnes is, naar mijn stellige overtuiging, de geslaagdste figuur uit dit droomzieke
boek, en dat is zonder enige twijfel te danken aan het schaduwpersonage, dat François
Seurel is. Hij is de tegenvoeter van Meaulnes. Tegenover diens robuuste gezondheid
is hij de fysieke zwakkeling, tegenover diens durf en drang naar avonturen is hij de
dromer, die thuis zit, en ook weer de practicus tegenover de vervoerde. Op

Libertinage. Jaargang 2

206
zijn beurt is Meaulnes het droombeeld van de kleine Seurel, die het avontuur op een
afstand meebeleeft, via de verhalen van Meaulnes, zijn brieven en dagboeken. Zo is
Yvonne de Galais Meaulnes' droombeeld, dat stukstoot op de werkelijkheid. In het
psychologische beeld van François past de idealisering van Meaulnes volkomen.
Zijn vader, de onderwijzer, noemt hij ‘mijnheer Seurel’, als een vreemde; men
verneemt weinig meer van die vader dan wat anecdotische bijzonderheden die hem
moeten typeren. Met de moeder is de verhouding tegenovergesteld; die noemt hij bij
haar voornaam, Millie. Meaulnes gaat voor hem de plaats van een - geromantiseerde
- vader innemen, zozeer, dat hij later, in het derde deel, over Yvonne de Galais spreekt
als over een moeder, met wie hij zich voorstelt het eerst over het meisje van zijn
keuze te kunnen spreken in een sfeer van vertrouwelijkheid, die geen ander wil zijn
dan die tussen moeder en zoon (hoofdstuk XII, derde deel).
Het motief van de afstand tussen dromer en droombeeld is allesbeheersend in Le
Grand Meaulnes. Meaulnes jaagt het geluk na in de persoon van Yvonne de Galais,
en Frantz de Galais, de wilde, verwende zwerver, zoekt op zijn beurt zijn verloofde,
die hem verliet, over de wereld. Deze Frantz is ook al een complement van Meaulnes,
hij vertegenwoordigt nog sterker dan de grote schoolknaap een stuk jeugdromantiek:
zigeunerbestaan en circusleven, zwerven door het land en leven van roof en diefstal,
zich in wanhoop voor het hoofd schieten.
Frantz' verloofde, Valentine Blondeau, is de minst geslaagde figuur uit het boek.
Dat ligt niet zozeer aan haarzelf als wel aan de ‘duivelse’ rol, waarin zij moet
optreden. Zij is een gekwelde, zij verlaat haar verloofde omdat hij haar ‘teveel
bewonderde, hij zag mij uitsluitend in zijn verbeelding en niet zoals ik was’, precies
hetzelfde wat Yvonne de Galais als oorzaak ervan ziet, dat Meaulnes haar de dag na
zijn huwelijk heeft verlaten. Doch Valentine Blondeau is een Yvonne de Galais op
lager niveau, zijn mist haar zuiverheid vooral en haar trouw, zij is ‘troebeler’,
gecompliceerder, maar dat op een bijna vulgaire wijze. Zij verlooft zich met Meaulnes
zoals zij dat deed met Frantz de Galais, en van de ‘vereniging der zielen’ blijft bijna
niets over, noch van het droombeeld. Hier is het de ontwakende sexualiteit die twee
mensen kwelt; Meaulnes en Valentine gaan op reis, geven zich uit voor ‘man en
vrouw’ en als Meaulnes daaronder lijdt, is het volstrekt niet om de valse situatie,
maar omdat hem wroeging kwelt, omdat zijn vrouw een ander had moeten zijn.
De kunstige vermenging van droom en werkelijkheid, die deze roman zijn charme
geeft en tot poëzie in proza maakt, de dosering van deze beide elementen, die in de
eerste twee delen
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van het boek bijna voortdurend feilloos is afgewogen, gaat in het laatste deel, dat de
verhouding tussen Meaulnes en Valentine tot onderwerp heeft, te vaak verloren. Hier
schijnt het droombeeld geen werking meer te hebben en dwaalt de roman van zijn
eigenlijke onderwerp af. De oorzaak er van kan, alweer in het leven van Fournier
zelf gevonden worden. Naar aanleiding van zijn nagelaten onafgemaakte roman
Colombe Blanchet en de moeilijkheden waarmee Fournier bij het schrijven te kampen
moet hebben gehad, spreekt Rivière van ‘de invloed van het leven’, die zich bij de
auteur van Le Grand Meaulnes ‘begon te verraden’.
‘L'amour l'avait instruit et marqué; les expériences charnelles qu'il avait faites,
ç'avait pu être dans l'impatience, dans le dégoût; il les sentait pourtant irrémédiables.’
Verderop zegt hij zelfs ‘la souillure est trop forte’. De droom is op de werkelijkheid
kapot-gebroken...
Maar het is meer dan waarschijnlijk, dat dit reeds gebeurde tijdens het schrijven
van Le Grand Meaulnes en niet pas bij Colombe Blanchet. Het is wonderlijk dat
Rivière, ‘le seul à l'avoir vraiment connu’, dit niet gezien heeft, want het verhaal ‘La
Dispute et la Nuit dans la Cellule’ uit Miracles dat hij wel noemt in zijn inleiding,
draagt er zulke onmiskenbare sporen van, dat hij het niet over het hoofd heeft kùnnen
zien. Dit verhaal is een fragment uit Le Grand Meaulnes, dat Fournier verworpen
moet hebben. Het is een versie van een gedeelte uit hoofdstuk XV van het derde
deel, waarin Valentine haar reis maakt met Meaulnes en hem de brieven van haar
ex-verloofde geeft, die de beslissende wending aan zijn leven geven, die hem Yvonne
zullen doen verliezen als hij op zoek naar haar broer Frantz is. In deze versie heet
Valentine Annette en haar verhouding tot Frantz is een puur vleselijke, ‘un amour
misérable et charnel’. En ook Meaulnes' verhouding tot Annette blijkt hier een
vleselijke te zijn! Terecht heeft Fournier deze versie ongeschikt geacht om in Le
Grand Meaulnes te worden opgenomen; het is ook waarschijnlijk dat dit fragment,
deze versie, is voorafgegaan aan de definitieve tekst. Maar hoe dan ook, het bestaan
van dit verhaal betekent, dat de moeilijkheden waarover Rivière het heeft, reeds
tijdens het schrijven van Le Grand Meaulnes bestonden. Fourniers worsteling om
het ‘coeur pur’, dat de roman kenmerkt, is o.a. in dat XVe hoofdstuk, dat iets
dubbel-zinnigs heeft behouden, onmiskenbaar, en zonder twijfel ligt dit ten grondslag
aan het ‘slechte’ slot van deze ‘zeer goede roman’, waarvan Vestdijk in Lier en
Lancet spreekt. Ik zou hierbij slechts willen opmerken, dat de epiloog die de roman
besluit, wederom volkomen op het peil van de eerste twee delen staat, lyrische
romantiek van een gehalte, dat zeldzaam is gebleven in
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de wereldliteratuur. Die epiloog doet de indruk van verzwakking, door het derde deel
gewekt, weer vrijwel teniet.
Thibaudet deelt Le Grand Meaulnes in bij de ‘avonturiersromans’ (die hij
onderscheidt van de ‘avonturenromans’), en hij wijst er terecht op dat de oorlog wel
heeft bijgedragen tot de behoefte aan avontuur, maar die niet heeft geschapen. Zowel
Le Grand Meaulnes van Fournier, zegt hij, als het artikel van Rivière over de
Avonturenroman, dateren van de maanden, die aan de oorlog voorafgingen. De
sterkste literaire inspiratie voor zijn boek moet Fournier te danken hebben gehad aan
R.L. Stevenson, op wiens Treasure Island hij door Jacques Copeau opmerkzaam
was gemaakt. In enkele maanden verslond hij Stevensons ganse oeuvre, waarin hij
‘de poëzie van de actie’ (Rivière) speciaal bewonderd moet hebben. Behalve
Stevenson - die hij geëvenaard heeft! - moet Fournier veel te danken hebben gehad
aan Péguy, met wien hij sinds 1910 zeer bevriend is geweest en wiens katholieke
mystiek een grote aantrekkingskracht voor hem had. Rivière gaat zelfs zover te
beweren, dat in de figuren zowel van Meaulnes als van Yvonne de Galais de invloed
van Péguy duidelijk merkbaar is. ‘Sous le climat créé par Péguy, ils achevèrent de
naître à la vie concrète et sans rien perdre de leur dignité d'anges, trouvèrent les gestes
précis qui les approchèrent définitivement de nous.’ Het is moeilijk uit te maken,
maar ik heb de indruk, dat deze invloed voornamelijk aanwezig is in de figuur van
Yvonne de Galais, dat serene, angelieke wezen, dat als klassiek voorbeeld kan gelden
voor de liefdesdromen van de puber, op wiens leven de ‘souillure’ nog niet kleeft.
Want met ‘avonturiersroman’ lijkt mij Le Grand Meaulnes toch niet voldoende
gekarakteriseerd. Eerder zou ik deze roman het boek van de jeugdromantiek willen
noemen, en als zodanig in zijn preoccupatie met de Liefde voor dat genre
representatiever dan Robinson Crusoe of Treasure Island. De karakteristieke
elementen uit de twee laatstgenoemde boeken lijken mij namelijk eveneens in Le
Grand Meaulnes te zijn opgenomen. ‘Mon credo en art’, schrijft Fournier in een
brief aan Rivière van 22 Augustus 1906, ‘Mon credo en art: l'enfance. Arriver à la
rendre sans aucune puerilité’. Dat is het, wat hij heeft bereikt en wat zijn roman, te
zamen met hetgeen Rivière Fourniers ‘parenté avec les champs’ heeft genoemd, zijn
onuitwisbare charme geeft en uniek maakt in de literatuur. Vergelijkt men Le Grand
Meaulnes met bijvoorbeeld Adolphe van Constant, met Le Diable au Corps van
Radiguet of met The great Gatsby van Fitzgerald, dan onderscheidt Fourniers boek
zich inderdaad door de phase van het liefdesproces dat het behandelt en met een bijna
ongelofelijke zuiverheid uitbeeldt. Het is de inleidende
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phase, die van het onvertroebelde droombeeld, van het ‘coeur pur’, dat nog geen
‘souillure’ heeft. Het stamt uit de paradijselijke tijd die de nostalgische dichters in
hun poëzie bezingen; uit de tijd ook, die de gestabiliseerde volwassenen zich niet
meer willen en kunnen herinneren, die alleen nog voor de dichters toegankelijk
schijnt. Misschien wel omdat het de poëzie zelf is van ons leven, hier zo subliem
omgezet in proza, weten wij ons allen erin herkend en bezongen. Weergegeven niet
alleen zonder pueriliteit, maar vrijwel ook zonder de toevoeging, de vervalsing en
de vertroebeling van de volwassenheid, van het ‘weten’. Dit is te uitzonderlijker,
omdat Fournier 27 jaar was toen hij Le Grand Meaulnes voltooide en niet zijn verhaal
nog als puber schreef, zoals Radiguet, bij wie het talent, en de volwassen
schrijftechniek uitzonderlijk waren. Hoe sterk moet de magie van de droom nog op
die leeftijd voor Fournier geweest zijn, hoe allesoverheersend! Welk een verschil
tussen Le Grand Meaulnes en de moderne ‘probleemliteratuur’, die gekenmerkt lijkt
door de walging en het pessimisme van de crisis der volwassenheid, waarin voor het
droombeeld nog nauwelijks plaats schijnt, en waarin ‘het grote avontuur’ zijn plaats
gaat prijsgeven voor de heroïek van de politiek. Het avontuur dat, verpersoonlijkt in
Augustin Meaulnes en Yvonne de Galais, de actualiteit zal behouden, door alle
literaire stromingen en modes heen, van de mens zelf en zijn dromen.
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M.W. Belinda
Conception
Er komen al heel vroeg bezoekers voor het geboortehuis van Napoleon. Madame
Leca verschijnt met een grote sleutelbos en ontsluit de knersende deur op de eerste
verdieping, waarachter de Bonapartes gewoond hebben. De deur van het kamertje
er tegenover, waar zij met haar dochter Maria woont, laat ze openstaan.
Met twee touristen achter zich aan, ziet Maria haar de entrée ingaan.
Madame Leca heeft altijd instinctief gevoeld, dat je kinderen nooit alleen moet
laten in kamers met dichte deuren. Maria heeft haar hele leven tegen die open deuren
gevochten; ze slaat ze meestal hard dicht achter haar moeder en heeft daarmee het
instinct slechts aangewakkerd.
Maar vandaag wil ze geen wantrouwen wekken en door de open deur kan ze juist
goed horen hoe ver het is met de rondleiding.
‘Hier ontving Madame Mère.’ Madame Leca's stem schalt door de salon en het
duurt nog een hele tijd voor ze ‘Merci Messieurs’ zal zeggen.
‘Oh God, welbedankt voor de familie Bonaparte en voor de touristen in Ajaccio’,
mompelt Maria.
God en Maria zijn heel goede vrienden. Oom Alberto is eens helemaal paars
geworden van het lachen toen hij Maria vroeg: ‘Wie is nu eigenlijk je vriendje?’ en
Maria ‘God’ antwoordde.
Ze schuift een stoel bij de boekenplank en neemt de plumeau in haar hand ter
camouflage. Het bruine leren boek daar, tussen moeders gerafelde romannetjes en
vaders boeken over machines, die moeder nog altijd bewaart. ‘La Grossesse’ schittert
in gouden letters op de kaft. Het is erg zwaar. Ze trekt een knie op om het te steunen.
Hier staat van de zwellende borsten, maar dat weet ze al. Maar van die paarse
streepjes, ergens achterin, dat heeft ze de vorige keer niet goed kunnen lezen.
Hier! ‘Op de huid van de buik vertonen zich paarse streepjes.’
‘Op dit bankje deed Madame Mère Napoleon het levenslicht aanschouwen’, zegt
Madame Leca tegen de bezoekers.
Maria duwt vlug het boek op zijn plaats. Dit is het laatste. Nu moeten ze alleen
nog prentbriefkaarten kopen en betalen, en als ze niet kopen...
‘Deze met de draagstoel is heel mooi’, zegt Madame Leca.
Ze kopen; dus nog een paar minuten. Maria trekt haar rok op,

Libertinage. Jaargang 2

211
ze schuift het broekje van haar buik weg. Er lopen dunne adertjes door de witte huid.
Paarse streepjes. Het is dus zo. Ze wordt plotseling bang. Met een wit gezichtje staat
ze in de deur als de vreemdelingen de trap afgaan en Madame Leca ‘Merci Messieurs!’
achter ze aan roept.
Een lawaaigolf van de straat komt naar binnen als de zware buitendeur open gaat.
Gekletter van muildierwagentjes, joelende kinderen, er wordt gezongen. Er is zeker
een schip binnen.
Als er een schip binnenkomt, worden Maria's benen helemaal springerig, haar
maag wordt ontzaglijk groot van een heerlijk gevoel, dat zich er in uitzet. ‘Dat is je
maag niet, dat is je hart’, zei een vriendinnetje. Maar het is je maag wel.
Ze holt dan naar de haven om naar het schip te kijken, dat al in zoveel havens
geweest is, en naar de matrozen, die de hele wereld gezien hebben. Ze holt met de
andere kinderen achter de ezelwagentjes aan, die de matrozen met hun bagage naar
de hotels brengen.
Maar vandaag blijft haar maag heel klein en doet alleen pijn van angst.
‘Wat sta je daar te suffen?’
‘Hoe moet ik het haar ooit vertellen’, denkt Maria.
‘Deze Amerikanen waren heel wat beter dan die kale Engelsen van gistermiddag’.
Madame Leca rammelt tevreden met de zak van haar boezelaar.
‘Ik ga even een eindje lopen’, zegt Maria en holt de trap af.
‘Ik wil niet hebben, dat je achter matrozen aan sliert’.
Als ze in het kleine straatje staat, schreeuwt haar moeder's stem weer, nu uit het
raam: ‘Maria!’
‘Oui, ma mère’, roept ze omhoog naar het glimmende hoofd in de zon.
De Amerikanen, die nog naar het kleine borstbeeld achter het hek staan te kijken,
draaien zich om.
‘Mooi kind. Zou het een verduisterde afstammeling van Napoleon zijn? Ze heeft
iets van Madame Mère.’
‘Niet van háár madame mère.’
‘Nee, van dé Madame Mère.
‘Maar alle kappers en kellners hier lijken op Napoleon.’
‘Breng een half pond Madeleines mee, Maria.’
Bij de banketbakker staat Maria lang te wachten voor er iemand komt. Ze wordt
steeds ongelukkiger terwijl ze in het halfdonkere winkeltje naar de rose en lichtgroene
dozen staat te kijken.
‘Oh God is het nu echt zeker, dat ik een kind moet krijgen?’ Er is maar één manier
om God onmiddellijk te laten antwoor-
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den; de dozen tellen en als het op ‘ja’ uitkomt is het zeker, als het op nee uitkomt
heeft ze zich vanochtend vergist.
Als Maria bij de laatste doos ‘ja’ zegt, komt de juffrouw de winkel in.
‘La grossesse, la grossesse’, galmt het in Maria's hoofd.
‘Een half pond Madeleines’, zegt ze.
Met de laatste doos op ja te laten uitkomen, heeft God elke twijfel aan het kind
onmogelijk gemaakt.
Verslagen slentert Maria, onder de palmen, de kant van de haven op. Ze loopt tot
het uiterste puntje van de pier en gaat daar zitten, haar benen boven het water
bungelend. Achter haar babbelen de oude mannetjes, die netten boeten.
‘De dochter van Mario moet een kind krijgen van Lucien. Als het mijn dochter
was gooide ik haar in zee.’
Als je pas iets weet, is het of iedereen er over praat, net zoals je een woord, dat je
pas geleerd hebt, plotseling overal leest.
De dochter van Mario moet dus ook een kind krijgen... van Lucien, van een man.
Dat zeggen de meisjes op school ook: ‘Als je een kind wilt hebben, moet er altijd
een man aan te pas komen.’ Maar dat is toch niet waar. Er moet alleen maar bloed
uit je komen. Toen ze het vorig jaar zo schrok van al het bloed, dat plotseling uit
haar buik kwam, zei haar moeder: ‘Oh, dat is niets. Het betekent alleen maar, dat je
nu kinderen kunt krijgen.’ En haar moeder praat ook dikwijls met de vrouwen, die
op bezoek komen, over de schande van meisjes zonder man, die een kind krijgen.
Het is dus wel schandelijk om zo maar een kind te krijgen. Het meisje laatst in de
film pleegde zelfmoord toen ze merkte, dat ze een kind verwachtte.
Maria kijkt over de gladde warme zee. Ze zou er in kunnen springen, nu. Maar ze
wil juist leven, en vooral in het water is het leven zo prettig; als de golven met in de
zon glinsterende belletjes er op om je heen spatten. Maar je zou 's nachts in het water
moeten springen, als er geen zon is en de zee koud is en dan sterven. ‘Sterven’, zegt
Maria hardop en rilt ervan. Het kind zou dan ook sterven. Ze legt haar hand op de
plaats waar het kind is. Je kunt het hart horen kloppen, staat in het boek. En nu voelt
ze het hart van het kind kloppen onder haar hand. Haar kind, het kind, dat ze helemaal
zelf maakt. Het zal niet op een vreemde lijken, op een man. Zou het dan toch een
zoon kunnen worden? Als het eens een zoon werd. Als je een zoon hebt, kan het je
niets meer schelen, dat je nooit een broertje gekregen hebt.
Ze merkt plotseling, dat ze niet bang meer is. Nog een hele tijd blijft ze zitten
kijken naar de kurken en papiertjes, die onder haar voeten voorbij drijven. Ze wiegt
de zak Madeleines een
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beetje heen en weer op haar schoot en denkt aan de zoon, die een man wordt en een
snor draagt en een gestreept vest en heel rijk is.
‘Dank je wel’, zegt ze tegen God, ‘dank je wel voor de zoon. Ik wist het eerst niet,
maar het is precies wat ik het liefste zou willen hebben.’
Als de zon vlak boven haar staat en in haar haar begint te prikken, springt ze op.
Het is het beste om het nu meteen te gaan vertellen. En als ze me verstoot, gaan we
samen in de bergen leven.
Met rode wangen en een losse vlecht komt ze de schemerige kamer binnen. Het
déjeuner staat al op tafel.
Wat ben je laat, Maria. Mijn god, kijk de Madeleines eens, ze zijn helemaal kleverig
geworden in de zon. Hoe kun je toch...’
Nu zal ik het zeggen, denkt Maria, maar ze gaat aan tafel zitten en eet.
Na het eten drinkt ze koffie en verstelt haar nachthemd. Madame Leca breit. In
Maria's keel propt het ene zinnetje op. Ze kan het niet zeggen, ze durft niet. Het is
net als toen ze de eerste keer moest duiken. Toen is ze een minuut opgehouden met
denken en in die minuut dook ze, bijna zonder het te weten. Nu ook proberen. Het
is maar even.
‘Ik moet een kind krijgen.’ Zonder er naar te luisteren heeft ze het gezegd. Madame
Leca's breiwerk valt op de grond.
‘Wát zeg je? Van wie?’
Maria schrikt van haar vertrokken gezicht. ‘Van mezelf’, fluistert ze.
‘Vooruit, vertel me met welke man je geweest bent.’
‘Ik ben niet met een man geweest, maar mijn borsten zwellen en...’ Maria begint
zachtjes te huilen. Ze kan het niet verder vertellen.
Nee, ze liegt niet eens, denkt Madame Leca en begint te lachen. Ze is zo opgelucht.
Ze schudt helemaal van de lach.
‘Oh idioot, om een kind te krijgen moet je eerst met een man naar bed gaan. Dat
je dat nog niet eens weet. En je borsten zwellen; als die nu nog niet gingen zwellen
op jouw leeftijd!’
Maria zoekt verward naar iets om een eind te maken aan het gelach. Hoe moet ze
uitleggen aan deze vreselijk vrouw, dat ze zich vergist? Ze kan haar toch niet vertellen,
dat God het zelf gezegd heeft? Dan vindt ze plotseling het argument waar ze nog
niet eerder aan gedacht had.
‘En de maagd Maria dan?’
Madame Leca heeft even tijd nodig om van de ene maagd Maria op de andere
over te schakelen, maar als ze zover is wordt ze boos.
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‘De maagd Maria, dat is heel wat anders, die kreeg een kind van God.’
Daar had Maria nog niet aan gedacht. Dit maakt alles weer heel anders. Ze wil net
gaan zeggen: ‘Misschien is mijn kind ook wel...’ als Madame Leca alweer lachend
verder gaat: ‘En als er tegenwoordig een meisje met dat verhaaltje zou komen
aandragen, zou niemand haar geloven.’
Maria staat op. Ze is al bij de deur voor Madame Leca merkt, dat ze weggaat.
‘Waar ga je naar toe?’ roept ze verschrikt. Maar Maria loopt zonder antwoorden
de trap af.
Het is vreselijk heet op straat. Als ze vijf minuten gelopen heeft, staat het zweet al
in pareltjes op haar neus. De kerk gaat ze in omdat het daar koel is. In een heel
donkere hoek gaat ze zitten. Ze probeert heel lang niet te denken, alleen maar de
saaie lucht van oude wierook te ruiken, maar het gaat niet.
‘Oh God, waarom heb je zo gelogen?’ zegt ze in haar handen. Bij het praten van
haar moeder heeft ze plotseling begrepen, dat het waar is, dat je geen kind kunt
krijgen zonder man. En het hart dan, dat ze voelde kloppen? Dat was je eigen hart.
‘Waarom heb je zo gelogen?’ Maar wat wil je toch? God merkt misschien niet
eens wat kleine meisjes denken en aan hem vragen. Bestaat hij eigenlijk wel? Nee,
God bestaat niet, en als een meisje tegenwoordig zou vertellen, dat ze een kind van
God heeft gekregen, zou niemand haar geloven. Zo is het.
Door haar tranen heen kijkt ze uitdagend naar het Maria-beeld, dat verderop tussen
de kaarsjes staat.
En als God wel bestaat, hoort Hij het, denkt ze.
Ze kijkt naar de kaarsvlammetjes tot ze in grote kringen draaien. Ze heeft eens
een reproductie gezien van een schilderij van Correggio; Io met Jupiter als wolk. Ze
denkt, dat het Maria met God voorstelde. Misschien kreeg Maria toch wel een kind
van God en misschien heeft zij ook wel een kind van God gekregen. Als de kaarsjes
zo voor je ogen draaien, kun je je wel verbeelden, dat je eens op een nacht een grote
zachte wolk tussen je benen gevoeld hebt.
Als ze weer buiten komt, is het al koeler geworden. Ze loopt naar het plein waar
Napoleon in een witte jurk middenop staat en haar kameraadjes spelen. ‘Ha, Maria!’
‘Vang, Maria!’ Ze springt hoog op naar de bal. Ze is die middag beter dan alle
anderen. Ze vangt iedere bal, als het niet met haar handen gaat, dan met haar rok. Ze
gilt van het lachen.
Madame Leca komt het plein over met haar boodschappenmand. ‘Kijk me dat
kind nu toch; daarnet nog die malligheid
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en nu weer aan het spelen. Vorige week dertien geworden, maar toch zo'n kind nog.’
Als het donker wordt, gaat Maria, gearmd tussen twee vriendinnen, naar de Cours
Napoléon, waar heel jong Ajaccio op en neer wandelt. Jongens in groepjes, meisjes
in groepjes. De meisjes gichelen als ze langs de jongens komen. De jongens stompen
elkaar en fluiten.
Maria durft die avond alles. Ze botst zelfs tegen een matroos op. ‘Aai, Maria’,
roepen de vriendinnen bewonderend.
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[L.J. Pieters: Land's End]
Land's End
De rots ingezeept door de zee,
de sjirpende wind en het kustlicht,
de oude man die het uitzicht bezit
en iedere vrouw met zijn tranende ogen
die ons afzet voor een bar hoge fooi
op Hell's Cave, The Lady, The Bishop;
wij zijn een grillige stip voor de meeuw,
een lichte vlek in de thym en de hondsdraf,
vastgeklampt aan dit eindigend land
vol geruis van gedaanten op doorreis.
Hier is mijn hand en daarin ligt de jouwe,
daar gaat een schip en de zon bloedt in rook.
Zoek nog eens naar de kaart voor de bus
zonder dat geen terugkeer, wie ver ging
als wij kan niet hier blijven rusten.
Het is eenmaal gezegd, the ripeness is all.
De wolken lopen op zwarte kothurnen,
de schepen gaan voort op de planken der kim.
O rijen van duizend Okeaniden,
die geschaard zijt rond dit toneel;
blank is het water en blank zijn de verzen
die nu als zeegroene tranen gaan stromen
langs het oud en verweerd gelaat van de zee.
L.J. Pieters
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Ch.B. Timmer
Een jager zonder wild: Iwan Sergejewitsj Toergenjew
1.
In de veertiger jaren van de vorige eeuw, onder de regering van de reactionnaire tsaar
Nicolaas I heeft men zich in Rusland, voor wat de letterkunde en het geetesleven
betreft, bevonden in een der meest geknechte perioden uit de hele Russische
geschiedenis. De macht en de bemoeizucht van de censuur kenden geen grenzen. Op
alle maar denkbare wijzen en met alle middelen schermde de censuur de maatschappij
af tegen invloeden uit West-Europa, waar in vele landen grote geestelijke en sociale
spanningen bezig waren zich te ontwikkelen, die zouden leiden tot de revoluties van
het jaar 1848. In de pers was iedere ongunstige uitlating, hoe gering ook, over het
openbare leven in Rusland verboden, de bestaande orde mocht niet bekritiseerd
worden en alleen in vleiende en ophemelende termen kon over het regeringsbeleid
worden geschreven, waarbij dan nog iedere vergelijking met de toestanden in
West-Europa moest worden vermeden. In deze jaren was het voor Russen zeer
moeilijk verlof te krijgen naar het buitenland te reizen, het was hun verboden boeken
in het buitenland te bestellen en het aantal studenten aan de universiteiten mocht de
driehonderd niet overschrijden.
In deze uiterst ongunstige omstandigheden begon Iwan Sergéjewitsj Toergenjew
zijn letterkundige loopbaan. Hij was geboren in Orjol in 1818 en stamde uit een oude
adellijke familie. Zijn vader was een eenvoudig man, zonder cultuur, die een rijke
vrouw had gehuwd, waardoor zijn zoon in staat werd gesteld zich later onbezorgd
geheel aan de literatuur te wijden. Zijn moeder was een vrouwelijke tyran, hard voor
haar onderhorigen en lijfeigenen en er bestond geen geestelijke band tussen haar en
haar zoon. Toergenjew's jeugd was niet zeer gelukkig; hij beschreef later episoden
hieruit en gaf een portret van zijn ouders in de prachtige semi-autobiografische
novelle De eerste Liefde.
Toergenjew is zijn literaire carrière begonnen als dichter. Invloeden hiervan blijven
zijn hele oeuvre door te bespeuren. Niet alleen was hij de zuiverste stylist van de
grote Russische klassieken, maar de methode, waarmede hij zijn menselijke karakters
benadert zou poëtisch genoemd kunnen worden, in tegenstelling tot de analytische
methode van Dosto-
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jewski of de synthetisch-didactische van Tolstoj. De personen uit zijn romans en
verhalen en hun onderlinge verhoudingen zijn altijd betrokken op hemzelf. Zoals
een lyrisch gedicht aanduidt, maar niet beschrijft, suggereert, maar niet ontrafelt, zo
is ook het kenmerkende van Toergenjew's geschriften, dat zij directe evocatie zijn
van landschappen en mensen, suggestieve verbeeldingen, die eerder op vrouwelijke
wijze bekoorden door schoonheid dan dat zij in wilden grijpen in het bestel der
dingen. ‘Toergenjew wil altijd behagen, - met name aan de jonge progressieve
generatie’, heeft een criticus eens van hem gezegd. Deze poëtische methode verklaart,
waarom Toergenjew geen romans van duizenden bladzijden nodig had. Zijn langste
romans doen nog aan als korte vertellingen in vergelijking tot de boeken van Tolstoj
en Dostojewski. Maar zij waren er niet minder trefzeker door. Vooral in de
Jagersverhalen (1852), waarvan onlangs een, voor zover ik weet eerste Nederlandse
vertaling is verschenen1), bleek de poëtische methode bijzonder vruchtbaar te zijn.
Hier wordt het Russische landschap tot de levende entourage van de door Toergenjew
gecreëerde gestalten, hoofdzakelijk lijfeigen boeren en de soms rijke, soms verarmde,
maar altijd machtige landheren. Mens en natuur vormen een poëtische eenheid, die
de schrijnende sociale tegenstellingen verzacht. Nog nooit was het in de Russische
literatuur voorgekomen dat de boer, deze verschoppeling, met zoveel sympathie en
begrip als mens werd uitgebeeld.
Deze Jagersverhalen moet men zich niet voorstellen als een serie jachtavonturen,
waar de liefhebbers van de jacht hun hart aan zouden kunnen ophalen. Eigenlijk is
de titel niet duidelijk vertaald; hij luidt in het Russisch: Aantekeningen - of: Memoires
- van een jager
In het jaar 1846 zond Toergenjew op verzoek van één der redacteuren van het
tijdschrift De Tijdgenoot een korte schets in, die hij genoemd had: Chor en Kalinytsj.
Toen dit opstel werd afgedrukt, was Toergenjew afwezig en de redacteur schreef er
ter verduidelijking bij: Uit de aantekeningen van een jager. Het opstel viel bij het
publiek in de smaak en had een groot succes. De criticus Bjelinski uitte zich zeer
geestdriftig. Toergenjew, hierdoor aangemoedigd, ging voort een hele reeks van
dergelijke korte verhalen of schetsen in De Tijdgenoot te publiceren, die in 1852 in
boekvorm verschenen onder de dus eigenlijk toevallig ontstane titel Aantekeningen
van een jager. De meeste dezer verhalen heeft hij in Parijs geschreven. In de memoires
van Toergenjew uit het jaar 1868 lezen wij: ‘Ik zou de Jagersverhalen

1) Iwan S. Toergenjew - Jagersverhalen. Vertaald en ingeleid door Wils Huisman - Uitgeverij
Contact Amsterdam 1948.
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niet geschreven hebben, als ik in Rusland was gebleven.’ Zeker zou hij ze dan niet
de warme, nostalgische toon hebben kunnen geven, die nu zo sterk in deze verhalen
treft. Het verblijf in het buitenland heeft de klank van het Toergenjew zo eigen
elegische verlangen versterkt, maar zijn Russische scherpe observatievermogen en
realisme hebben hem gelukkig behoed voor een vlucht in de romantiek. Men zou De
Jagersverhalen Toergenjew's Pastorale kunnen noemen: de tragiek van het leven is
opgeheven in de sereniteit der alom tegenwoordige schoonheid.
Een der kenmerken van Toergenjew's kunst is zijn uiterste soberheid en
gereserveerdheid. De schrijver ziet zijn taak in het aanduiden, in het uitbeelden van
ervaringen, maar waakt er schroomvallig voor zich in commentaar daarop te verliezen.
Maar, in het bezit van alle gegevens, wordt de lezer, onder de suggestie van
Toergenjew's proza, tot dit commentaar gedwongen, dwz. hij wordt met een aantal
feiten alleen gelaten: trek nu zelf maar je conclusies! - zegt de schrijver. Op feilloze
wijze weet hij het wezenlijke te scheiden van het bijkomstige of wel, iets
ogenschijnlijk bijkomstigs tot het wezenlijke te maken, zoals bijv. in de schets
Radilow, de landheer, wiens vrouw zojuist is gestorven. 's Ochtends alleen in de
kamer, waar zij opgebaard ligt, als de zon het dode lichaam beschijnt, staart hij haar
aan, en kan geen uitweg vinden voor zijn wanhoop. ‘Plotseling zag ik - vertelt hij, ... dat één van haar ogen niet helemaal gesloten was en over dat oog liep een vlieg.
En hij begon te huilen, te huilen en kon niet tot bedaren komen.’ Een ander voorbeeld
van deze soberheid is te vinden in het verhaal Ljgow, van de in lompen geklede oude
man Sjoetsjok, die, als hem gevraagd wordt: ‘Wie ben je?’ antwoordt: ‘Ik ben de
visser van mevrouw.’ ‘Maar hoe kun je vissen, als je boot zo slecht in orde is?’,
waarop de ‘visser’ laconiek antwoordt: ‘In onze rivier zit toch geen vis.’ Wat een
gedachten kan men al niet aan deze kleine scène vastknopen! Niet alleen het karakter
van een persoon, van een willekeurige Russische boer wordt hier gesuggereerd, maar
tegelijk krijgt de lezer een flits vam de gehele samenleving op het platteland in
midden-Rusland, zoals deze was gedurende de laatste decennia voor de afschaffing
van de lijfeigenschap.
Het is deze ingetogenheid, zowel in het beschrijven van de natuurtaferelen als bij
het weergeven van menselijke verhoudingen, die aan de Jagersverhalen een zo
onthullende kracht geeft. In het verhaal De opzichter bezoekt de landheer Arkady
Pavlytsj onverwachts een zijner dorpen, waardoor het hele leven in rep en roer raakt.
Zelfs de dieren slaat de schrik om het hart: ‘Een stoutmoedige haan met een zwarte
borst als een atlas-vest en een rode staart die nog boven zijn kam uitzwierde, bleef
op de weg staan en maakte zelfs aanstalten om te gaan kraaien, maar
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raakte ineens in de war en sloeg ook op de vlucht.’ En deze Arkady Pavlytsj wordt
nog wel voorgesteld als een humaan landeigenaar met liberale ideeën! De sociale
aanklacht is in dit verhaal - en in een aantal andere - onmiskenbaar. Niet, dat
Toergenjew ergens verwijten formuleert, maar doordat hij schijnbaar onbewogen de
schrijnendste misstanden beschrijft, legt hij de aanklacht de lezer als het ware in de
mond. In het verhaal De Opzichter lijkt het inderdaad, of Toergenjew zich van de
verschrikkelijke toestanden bij de boeren niets aantrekt. Hij beschrijft ze met evenveel
belangstelling als het Russische heuvellandschap. Nadat hij de schurkachtige opzichter
heeft afgeschilderd als een niets ontziende uitbuiter, die zijn boeren doodkwelt,
besluit Toergenjew zijn verhaal niet met een fel protest, maar met de laconieke
opmerking: ‘Wij gingen op jacht.’ De censuur van die dagen moet een fijne neus
hebben gehad voor de aanklacht, die op zo'n subtiele wijze in deze zo onschuldig
lijkende verhalen besloten lag, want reeds kort na hun verschijning brachten zij de
schrijver in moeilijkheden, mede veroorzaakt door een brief ter herdenking van
Gogolj, die Toergenjew in Moskou liet publiceren, hoewel hij door de Petersburgse
censuur was verboden. Toergenjew werd gearresteerd en voor enige tijd naar zijn
landgoed Spasskoje verbannen. Men zegt, dat de Jagersverhalen een diepe indruk
hebben gemaakt op de toenmalige tsarewitsj Alexander Nikolajewitsj (de latere tsaar
Alexander II) en indirect het afschaffen van de lijfeigenschap in 1861 hebben
beïnvloed. Het verschijnen van dit boek was een ‘J'accuse’ zonder verontwaardiging,
zonder dat de beschuldigde door de schrijver direct werd aangeklaagd. Toergenjew
was zelf trouwens een vertegenwoordiger van de klasse der landheren en hoewel hij
in 1850, toen hij na de dood van zijn moeder in het bezit kwam van haar landgoed,
zijn lijfeigen boeren reeds de vrijheid had geschonken, behoudt hij tegenover hen
een patriarchaal-humanistische toon, die ontroerend tot uiting komt in een brief uit
Frankrijk, in zijn laatste levensjaar, eind 1882 aan zijn boeren van Spasskoje
geschreven:
‘Aan de boeren van het dorp Spasskoje-Loetowinowo,
Ik heb jullie brief ontvangen en dank jullie voor je aanhankelijkheid en
goede wensen. Ook mij spijt het zeer, dat mijn ziekte me verhinderd heeft
dit jaar in Spasskoje te verblijven. Het wordt met mijn gezondheid iets
beter en ik hoop, dat ik de komende zomer in Spasskoje zal kunnen
doorbrengen.
Er zijn geruchten tot mij doorgedrongen, dat er al sinds enige tijd bij jullie
veel minder brandewijn wordt gedronken; hierover verheug ik mij van
harte en ik hoop, dat jullie ook in de toekomst deze matigheid zullen
betrachten: dronkenschap is immers voor een boer de eerste stap tot de
ondergang.
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Daarentegen spijt het mij, dat, - ook weer volgens zeggen - jullie kinderen
de school zo slecht bezoeken. Denkt eraan, dat in onze tijd iemand, die
niet kan lezen of schrijven is als een man zonder ogen of handen.
Net als vorige jaren geschiedde, schenk ik jullie één desjatien bos op het
terrein, dat door Nikolaj Aleksandrowitsj zal worden aangewezen.
Ik ben ervan overtuigd, dat jullie geen schade zullen aanrichten aan mijn
huis, noch aan mijn tuin of elders op mijn landgoed en in dit opzicht reken
ik op jullie. Hiermede groet ik jullie allemaal, boeren van Spasskoje en
wens u al het beste toe.
Uw vroegere landheer
Iwan Toergenjew’.
Enkele maanden later stierf Iwan Sergejewitsj te Parijs, zonder zijn vaderland en zijn
boeren teruggezien te hebben.
Ten slotte wil ik nog wijzen op de prachtige vertelling uit de Jagersverhalen,
Tsjertopchanow's Einde geheten, de tragedie van de Russische Don Quichot en zijn
paard, dat hier de schone naam Malek-Adèlj draagt. (Het is bekend, dat de Don
Quichot-figuur Toergenjew veel heeft beziggehouden samen en tegenover de
Hamlet-figuur. Hij heeft hieraan een belangwekkende studie gewijd, uitstekend
vertaald door Aleida Schot). Hoe is de platzakke, twistzieke en opvliegende, maar
in zijn hart rechtschapen edelman aan die prachtige grijze appelschimmel gekomen,
het paard, waarvan verteld wordt, ‘wanneer hij stapvoets liep, was het of je in je
moeders armen lag; draafde hij, dan was het of je gewiegd werd; wanneer hij
galoppeerde, dan haalde de wind zelf hem niet in!’? Omdat hij een oude Jood uit de
handen van een stel woedende boeren had gered. Uit dankbaarheid was deze Jood
enige dagen later met dit wonderschone paard aan komen zetten. Van dat ogenblik
is Malek-Adèlj het kostbaarste bezit van de verarmde edelman, de enige inhoud van
zijn vereenzaamd bestaan en tegelijk het heerlijke instrument, waarmee hij zijn
naburige landheren de ogen uit kon steken. Maar op een kwade nacht wordt het paard
gestolen. In wanhoop verlaat de oude Tsjertopchanow de volgende dag in een
boerenkar zijn landgoed, zwerende, dat hij niet terug zou keren dan op de rug van
zijn geliefde viervoeter. Een jaar lang trekt hij heel Rusland door. Het personeel heeft
al de hoop opgegeven hem ooit terug te zullen zien, maar dan opeens verspreidt zich
het gerucht, dat hij in aantocht is. En inderdaad, enige dagen later verschijnt hij thuis,
en, zoals hij had beloofd, op de rug van het edele dier, dat hem een jaar geleden
ontstolen was. Hij had het op een jaarmarkt bij de zigeuners ontdekt. Alles schijnt
dus gelukkig
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te zijn afgelopen, maar na enige tijd blijkt er iets niet in de haak te zijn: - wás dit wel
hetzelfde paard? En langzaam gaat de edelman aan de twijfel te gronde. Nadat
eindelijk een oude dorpspriester het logische bewijs heeft geleverd, dat het niet
hetzelfde paard kan zijn, besluit de arme Tsjertopchanow wanhopig het dier
eigenhandig dood te schieten. De nachtelijke scène van deze executie heeft iets, dat
doet denken aan passages bij moderne existentialistische schrijvers. Hij mist op het
laatste ogenblik de moed zijn daad ten uitvoer te brengen, heeft het paard al losgelaten
en met een ‘loop naar de duivel’ weggejaagd om zelf mismoedig naar huis te keren,
‘ontevreden over zichzelf’. Maar dan stoot in het donker iets tegen hem op, het paard
is hem gevolgd en heeft hem met de neus aangeraakt en dan schiet hij. De scène doet
denken aan de moordscène in Les mains sales van Sartre, waarin Hugo de
revolutionnaire leider Hoederer doodschiet omdat, zoals Hugo zegt: ‘j'avais ouvert
la porte’. Het hoofdstuk van Tsjertopchanow's Einde besluit met de woorden: ‘Zijn
roes, zijn razernij, zijn zelfverzekerdheid, alles was plotseling verdwenen. Alleen
een gevoel van schaamte, van radeloosheid bleef over - en het besef, het
onontkoombare besef, dat hij nu ook aan zichzelf een einde had gemaakt.’ Op analoge
wijze komt de Hugo uit Les mains sales tot de conclusie: ‘Ce n'est pas mon crime
qui me tue, c'est sa mort’ (nl. die van Hoederer).
Men kan met schijnvormen, met pseudo's best leven, maar alleen zó lang als men
erin gelooft. Maar zodra dit geloof aan het wankelen raakt, stort het hele leven ineen.
Hoeveel dolende ridders zou men tegenwoordig wel niet in de wereld aan kunnen
treffen, gezeten op hun paarden, die zij zo hebben liefgehad en die zij hardnekkig
‘de echte’ blijven noemen? Maar o wee, als deze of gene tot de ontdekking komt,
dat het dier op een onbewaakt ogenblik en op onverklaarbare wijze verruild is, of
zelfs maar, als hij zichzelf de vreselijke vraag gaat stellen: Is dit wel het echte paard?
Ik zou Toergenjew onrecht doen, indien de lezer uit deze uitweiding de indruk zou
krijgen, als ware Tsjertopchanow's Einde een soort symbolische vertelling. Het
verhaal is even sober, even gereserveerd werkelijk als de overige der Jagersverhalen.
Juist daardoor laat het ruimte voor velerlei commentaar, precies zoals de werkelijkheid
dit doet.

2.
In het jaar 1855 stierf tsaar Nicolaas I en met zijn opvolger, Alexander II, scheen
een nieuwe periode in de Russische geschiedenis aan te breken. Velen geloofden in
een radicale omwenteling zonder bloedvergieten en in een snelle groei en schone
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opbloei van een verjongd Rusland. Juist doordat de druk op de geesten zo zwaar was
geweest, was de expansiedrang zo enorm geworden. De komende twintig jaren
zouden dan ook het verschijnen van een groot aantal romans doen zien, waarvan
verscheidene tot de meesterwerken behoren van de wereldliteratuur. In 1856 verscheen
Toergenjew's eerste langere roman Roedin, in 1858 Het Adelsnest, in 1860 Op de
vooravond; en in 1862 Vaders en Zonen. In 1858 verscheen Gontsjarow's beroemde
roman Oblomow; in 1866 Dostojewski's Schuld en Boete; in 1869 De Idioot, in 1871
Demonen en in 1880 De Gebroeders Karamazow. In het begin van de zestiger jaren
verschenen de eerste satirische schetsen van de in Holland nog te weinig bekende
grote Russische satiricus Saltykof Sjtsjedrin en de eerste verhalen van Ljeskow; aan
het einde van de 60er jaren zagen in afleveringen de eerste gedeelten van Tolstoj's
Oorlog en Vrede het licht, terwijl hij in 1875 met de publicatie van de roman Anna
Karenina begon.
Iwan Toergenjew was een ‘Zapadnik’, d.w.z. een Westerling, vertegenwoordiger
van die stroming in het toenmalige Russische geestesleven, die de mening was
toegedaan, dat een vrije culturele uitwisseling van Rusland met het Westen slechts
bevruchtend kon werken op de Russische cultuur, dat Rusland een deel was van
Europa en het Slavische volk zich een tak moest voelen van de grote Indo-Germaanse
stam. Tegenover hen stonden de Slavjanofilen, waar Dostojewski een
vertegenwoordiger van was, die meenden, dat Rusland niets wezenlijks te verwachten
heeft van West-Europa, maar alleen uit eigen krachten zichzelf zou kunnen opheffen
en ontwikkelen. De strijd tussen deze beide richtingen heeft het gehele 19de eeuwse
culturele en geestelijke leven in Rusland doortrokken en de probleemstelling bestaat
zeker ook heden ten dage nog, al treedt zij op andere wijze naar voren, o.a. in de
felle strijd, die op het ogenblik in Rusland gevoerd wordt tegen het cosmopolitisme.
Dat men de partijen niet tegenover elkaar mag zien in een simpele tegenstelling van
Oost-West, komt duidelijk naar voren in de eigenlijk reeds eeuwenlang in Rusland
gewoed hebbende strijd over dit Cosmopolitisme. Moet Rusland gezien worden als
een entiteit, in staat zichzelf voortdurend te bevruchten en te vernieuwen, zonder
invloed van buitenaf en zal het de leermeester worden der overige volken (de
Messiaanse gedachte), - of moet Rusland zich voor vreemde invloeden openstellen,
levensvormen zoeken, die uit het Westen kunnen worden overgenomen en dus in de
leer gaan? Hoe ingewikkeld en vaak verwarrend de discussies der Westerlingen en
Slavjanofilen over het thema van het Cosmopolitisme waren, blijkt bijv. uit de
volgende uitspraak van Toergenjew, die toch een overtuigd Westerling was, - in zijn
roman
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Roedin: ‘Het ongeluk van Roedin, - zegt Lezjnew - bestaat daarin, dat hij Rusland
niet kent, en dat is inderdaad heel erg. Rusland kan het stellen buiten ieder van ons,
maar geen van ons zou buiten Rusland kunnen. Wee hem, die dit denkt en zeer zeker
hem, die het inderdaad zonder Rusland uit kan houden. Het cosmopolitisme is onzin;
de cosmopoliet is een nul, minder dan een nul; buiten de volkstraditie bestaat er geen
kunst, geen waarheid, geen leven, niets.’ (Deze passage zou heden ten dage zo uit
de Prawda genomen kunnen zijn, een bewijs, dat dezelfde problemen nog steeds
doorwerken). Dostojewski daarentegen, verwoed Slavjanofiel, prees in zijn beroemde
Poesjkin-rede deze dichter - uit hoofde van diens cosmopolitisme!
Waren de Jagersverhalen het hoogtepunt in Toergenjew's eerste scheppingsperiode,
zou zou de roman Vader en Zonen2) het meesterwerk worden van zijn rijpere leeftijd.
Het is de roman van de botsing tussen twee generaties; de oude generatie vindt haar
meest militante vertegenwoordiger in de dandy en Anglomaan Pawel Petrowitsj, die
de Engelse stijl imiteert en met wie Toergenjew duidelijk af en toe een loopje neemt;
de jonge generatie wordt gerepresenteerd door Bazarow, de ‘nihilist’, wien een
Umwertung aller Werte voor ogen zweeft, realist, positivist, in niets gelover, maar
toch een gevoelig mens. Bazarow is Toergenjew's grote creatie geworden.
De Bazarow-figuur is die van de opstandige, die in opstand komt niet tegen een
detail van het leven, maar tegen de menselijke situatie als zodanig. Hij kan zich met
niets solidair verklaren, zinvol is niet de kunstenaar, niet de denker, zelfs niet de
wetenschapsman, het zinvolle is op het kleinste bestek teruggebracht, dat der utiliteit:
het is de slager, die vlees levert, de schoenmaker, die laarzen produceert. Zijn enige
principe is, dat hij er geen principes op na houdt. Wij zien hem als het product van
de toenmalige verlichting, levend in het vacuum tussen twee historische perioden,
terwijl er grote veranderingen plaatsgrijpen in de maatschappij, waar allen aan
deelnemen, maar die niemand in hun gevolgen kan overzien. Bazarow vecht niet
zozeer tegen het kwade, d.i. datgene, wat hij volgens zijn eigen theorieën bevechten
wil, als wel tegen hen, die hem becritiseren, waaronder ook valt de critiek in zichzelf
tegen zichzelf. Dit is de zwakheid van dit soort Hamlet-revolutionnairen. Het blijkt
duidelijk uit de bekende passage uit Vaders en Zonen, als Bazarow definitief afscheid
neemt van zijn vriend en discipel Arkady: ‘Jullie adellijke heren komen nooit verder
dan edele berusting of edele toorn en dat heeft niets te betekenen. Jullie vechten

2) Iwan Toergenjew - Vaders en Zonen. Vertaald door Aleida G. Schot - J.M. Meulenhoff
Amsterdam 1947.
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bijvoorbeeld niet meer - en vinden daarom, dat jullie beste mensen zijn, maar wij
willen juist vechten. Ons stof steekt jullie in de ogen, ons vuil besmeurt je, maar tot
onze hoogte opklimmen kan je niet, je gaat tezeer op in jezelf, je legt te graag de
vinger op eigen fouten, maar dat vinden wij onbelangrijk en vervelend - wij keren
ons tegen de anderen, wij willen anderen breken.’ Er is echter in de hele roman geen
enkele passage, waaruit zou blijken, dat Bazarow met dit ‘wij willen anderen breken’
ernst maakt, of zelfs maar van plan is dit te doen. Zijn tragiek is, dat hij de slakken
van het oude, afgeleefde niet radicaal van zich af kan schudden, - hij polemiseert
ermee! - hij is als een man, die vecht tegen hindernissen, die achter hem liggen. En
hij brengt het in de praktijk niet verder dan de welgemeende raad aan zijn vriend:
‘Trouw zo gauw mogelijk en zorg, dat je veel kinderen krijgt. Zij zullen alleen dáárom
al verstandige mensen worden, omdat zij te rechter tijd geboren zullen zijn, niet zoals
jij en ik......’ Zo is Bazarow, - en hij is de meest doortastende en energieke held uit
het hele oeuvre van Toergenjew -, tenslotte toch weer een echt Russische figuur, die
in het verlangen geen grenzen kent, maar die in het willen faalt.
De roman Vaders en Zonen heeft na zijn verschijnen een storm van
verontwaardiging ontketend. De ‘Vaders’ vonden, dat zij erin belachelijk werden
gemaakt, de ‘Zonen’ noemden Toergenjew's voorstelling van de jongere generatie
laster, een smet, geworpen op de jeugd, een caricatuur van de boosaardigheid. Vooral
werd Toergenjew voor de voeten geworpen, dat hij zijn held niet geïdealiseerd had,
niet tot een ‘positieve held’ had weten te maken, niet de dragers van een idee had
doen zijn en men verweet de schrijver gebrek aan rechtlijnigheid. Het zijn typisch
dezelfde verwijten, die ook heden ten dage weer door de officiële critiek in
Sowjet-Rusland aan de schrijvers worden gericht. Er spreekt de neiging van de
Russische critiek uit, van de schrijver te eisen, dat hij ideaal-gestalten voortbrengt,
waaraan men zich kan enthousiasmeren. Realisme tout court bevredigt niet: er moet
aan de werkelijkheid een strekking verbonden zijn, de held moet iets
vertegenwoordigen, een type, een generatie, een idee.
Maar wat was Toergenjew's eigen bedoeling met de creatie van deze romanfiguur?
In een dagboekaantekening van 30 Juli 1861 schrijft hij: ‘Zondag. Ongeveer anderhalf
uur geleden heb ik eindelijk de laatste hand aan mijn roman gelegd. Ik weet niet, hoe
dit boek ontvangen zal worden. De Tijdgenoot zal mij waarschijnlijk geen vernedering
besparen naar aanleiding van Bazarow en men zal niet willen geloven, dat gedurende
de gehele tijd, dat ik aan de roman bezig ben geweest, ik, tegen mijn wil, een zekere
genegenheid voor hem heb gekoesterd.’ En later in
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zijn memoires schrijft Toergenjew: ‘...mijn persoonlijke voorkeur of afkeur doet hier
niets ter zake, maar waarschijnlijk zullen velen van mijn lezers grote ogen opzetten,
als ik hun zeg, dat, afgezien van Bazarow's standpunt ten opzichte van de kunst, ik
bijna al zijn meningen deel. Toch probeert men er mij van te overtuigen, dat ik aan
de kant van de “Vaders” zou staan, ik, die in de persoon van Pawel Kirsanow mij
zelfs schuldig heb gemaakt aan overtreding van de wetten der artistieke
waarachtigheid door te overdrijven, door zijn tekortkomingen tot caricaturen uit te
trekken en hem belachelijk te maken.’ Wat Toergenjew in de figuur van Bazarow
heeft willen geven, is het portret van een onafhankelijk mens, die een eigen leven
zou leiden, waarover zelfs de schepper zich soms zou kunnen verbazen. Tegelijk
was deze figuur natuurlijk de representant van een type, dat onder de jongeren van
de zestiger jaren begon op te duiken, alleen, het was geen ideale gestalte, zoals velen
zo graag hadden gewild. Maar kan ik dat helpen? - roept Toergenjew uit.
Er komt in de roman een passage voor, waar Bazarow, als hij thuis bij zijn ouders
vertoeft, een avond met de oude dorpspriester een kaartje legt en daarbij enige roebels
verliest. Dat Toergenjew ook deze korte scène verweten werd, is wel een merkwaardig
voorbeeld, dat ook toendertijd de critici ‘schijnvormen’ van de schrijver eisten. Wat!
vroeg men verontwaardigd, - hij wil ons het beeld geven van de nieuwe held, maar
tegelijkertijd laat hij hem bij een spelletje préférence van de dorpspope verliezen!
En reeds neemt men het woord laster in de mond. De Russische geest kan, wanneer
hij critisch wordt, dikwijls het standpunt van boven de partijen staan, van objectief-zijn
niet verdragen; hij eist partijdigheid, tot in de kleinste details. Door aan deze eis toe
te geven, geraakt men in de extreme situaties, die dan weer de roep naar
rechtvaardigheid doen opklinken. Hoe het mogelijk is partij te kiezen en tegelijkertijd
rechtvaardig te zijn, dit is een bij uitstek Russisch probleem, zowel van de orthodoxie
als van het communisme. De gedachte van neutraliteit, van partijloosheid,
‘bjespartijnostj’, de kleurloosheid is de Rus onverdragelijk. Maar vaak verwart hij
hiermede de begrippen van vrijheid, onafhankelijkheid en objectiviteit en de criticus
kan dan, zoals in dit geval bij Toergenjew, niet inzien, dat men een standpunt kan
hebben en tegelijk zijn held een onafhankelijk, eigen menselijk bestaan geven met
zwakheden en situaties, waarin hij falen zal. Inplaats van de partijdigheid, - een
gedachte met een inderdaad diepere filosofische achtergrond - predikt hij de
eenzijdigheid, het vooroordeel en eindigt, voor hij het weet, bij de tyrannie van de
doctrinaire rechtlijnigheid.
Velen hebben het Toergenjew kwalijk genomen, dat hij in de strijd der geesten
gedurende de 60er en 70er jaren geen partij
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gekozen heeft en zich door zijn verblijf in het buitenland van het gebeuren in Rusland
afzijdig heeft gehouden. Van Russisch standpunt bezien is Toergenjew het
tegenovergestelde van de ‘écrivain engagé’, hem werd verweten geen ruggegraat te
hebben en zich te gedragen als ‘de neutrale oorlogscorrespondent’. Anderzijds maakte
juist deze houding het mogelijk, dat Toergenjew meer dan welke andere Russische
schrijver ook voor hem of na hem de trait d'union werd tussen de Russische cultuur
en die van het Westen. Hij heeft prachtige Franse vertalingen gemaakt van Poesjkin,
en Flaubert in het Russisch overgebracht. In Rusland heeft hij belangstelling gewekt
voor Emile Zola en in West-Europa was hij een der eersten, die Leo Tolstoi
introduceerde. Van zijn eigen prozawerken heeft Toergenjew Vaders en Zonen zelf
in het Frans vertaald, het is zijn beroemdste boek geworden in de West-Europese
wereld, hoewel zijn roman Het Adelsnest zijn beste werk is.
Toergenjew heeft onder de harde critiek, die tegen hem na de publicatie van Vaders
en Zonen losbarstte, bitter geleden. Gedesillusioneerd besloot hij zich uit de literatuur
terug te trekken en niet meer te schrijven, - hetgeen hij ongeveer een jaar lang heeft
volgehouden. In de jaren 1868-1869 vinden wij in zijn memoires de volgende
aantekeningen: ‘Mijn vijf en twintigjarige dienst aan de Muzen is afgelopen met een
langzaam groeiende verkoeling van de zijde van het publiek - en ik zie geen enkele
factor, die tot een weer warmer wordende genegenheid zou kunnen leiden. Een
nieuwe tijd is aangebroken, daar zijn nieuwe mensen voor nodig; letterkundige
veteranen zijn net als militaire oudgedienden: bijna altijd invaliden. Gelukkig te
prijzen is hij, die zichzelf te rechter tijd op pensioen kan zetten.’ Toergenjew's
gedeprimeerde stemming vond haar neerslag in het geschrift: Genoeg!, gepubliceerd
in 1864, waarin hij overweldigd wordt door de zinloosheid van al het streven; zijn
rancune tegen de tijd groeide uit tot een rancune tegen het leven als zodanig: ‘Zolang
men zichzelf bedriegen kan en er zich niet voor schaamt te liegen, zo lang kan men
leven en schaamt men zich niet om te blijven hopen. De waarheid, - niet de volle
waarheid (om daarover maar te zwijgen), maar zelfs dat kleine fragment, dat ons
toegankelijk is, snoert ons direct de mond, bindt onze handen vast en voert ons naar
“Het niets”. Dan blijft de mens nog maar één ding over: op zijn benen te blijven staan
en zich niet te bevuilen in de modder van de zelfvergetelheid en zelfverachting; rustig
alles de rug toe te keren, te zeggen: “genoeg”! - en, zijn nergens meer toe dienende
handen over de ledige borst kruisend, zijn laatste waardigheid, de enige, die hij
bereiken kan, te bewaren - de waardigheid van het bewustzijn der eigen
nietswaardigheid’.
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Het is de typische verslagenheid van hen, wier leven nimmer door materiële zorgen
of noden is geteisterd, wier levens-élan nooit door de honger is aangevuurd. Daarbij
komt Toergenjew's physieke afschuw van de dood, het ‘verschrikkelijke insect’, dat
hem het leven als object ongenietbaar maakt, de dood, die zijn visitekaartjes bij de
mensen, achterlaat in de vorm van ziekten. Niet het sterven beangstigt hem, maar de
dood, die het leven iedere zin ontneemt. Zijn walging spruit voort uit een gekwetst
gevoel voor zindelijkheid en orde. De dood is onhygiënisch. Toergenjew's helden
konden sterven met het geduld en de manmoedigheid van Russische mensen, hetgeen
getoond wordt in enkele der Jagersverhalen en in het prachtige einde van Bazarow
in Vaders en Zonen. Maar het doodsbewustzijn is hem een knagende marteling, die
hem het leven vergalt. ‘A soixante ans la vie devient absolument personelle et
défensive contre la mort’, schrijft hij in 1877 aan Flaubert.
Vaders en Zonen is een meesterwerk van compositie. De beide componenten staan
evenwichtig tegenover elkaar; de scènewisseling heeft altijd op het juiste moment
plaats. Hoewel de politieke discussies ons heden ten dage nogal tam voorkomen en
soms lijken op de disputen van een gemoedelijke debating-club, zijn deze gesprekken
hecht in het geheel besloten en zij overwoekeren dit geheel niet. Van een verhaal,
een doorlopende intrige is nauwelijks sprake, maar niemand mist dit. Voor de
bestudering van de vraag, of een ‘verhaal’ een noodzakelijk bestanddeel is van een
roman is Toergenjew één van de schrijvers, die in de eerste plaats geraadpleegd
dienen te worden. Bij deze academische vraag ligt overigens de oplossing m.i.
uitsluitend in het hoe, niet in het wat.
Hoe staan wij nu tegenover dit klassieke werk van de Russische literatuur? De
roman Vaders en Zonen is in vele opzichten een echte 19de eeuwse roman, waarin
romantiek en positivisme op elkaar botsen. Er zijn passages in, die ons nu ouderwets
aandoen, die iets belegens hebben en slechts Toergenjew's sterk evocatief vermogen
maakt, dat onze aandacht desondanks niet verslapt. Toch mist deze roman die frisheid,
die spontane kracht en suggestiviteit, die de Jagersverhalen kenmerken .
Het is merkwaardig, dat Toergenjew in de scènes, waarin zijn helden in aanraking
komen met jonge vrouwen, waarvoor zij ‘in liefde ontbranden’, geen erotische
spanning weet te brengen, hoewel toch eigenlijk Toergenjew's hele oeuvre één hymne
is aan de liefde. Maar zodra treedt deze uit het algemene in het bijzondere, of
Toergenjew trekt zich terug. ‘De liefde is sterker dan dood of doodsangst!’ roept hij
eerst uit. Dit is natuurlijk triviaal en gemakkelijk te zeggen. Maar dan, en ditmaal in
de concrete vorm van erotiek: ‘De liefde is feitelijk helemaal geen
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gevoel. Het is een ziekte van lichaam en geest’. In zijn jeugd heeft Toergenjew in
St. Petersburg de jonge zangeres Pauline Garcia - later gehuwd met de Fransman
Viardot - leren kennen en deze ontmoeting is van grote betekenis geweest voor zijn
verdere levensloop. Hij heeft deze vrouw op al haar concertreizen door Europa
jarenlang gevolgd, zonder het ooit veel verder te hebben gebracht dan de rol van
vriend, later die van de welwillentde huisvriend in de familie Viardot. Een der dochters
in dit gezin was het kind van Toergenjew. Zijn onzekere houding, zijn angst in een
situatie te geraken, waarin hij zich aan de wil van een vrouw zou moeten onderwerpen,
hebben geleid tot een frustratie, die in zijn romans, ook in Vaders en Zonen, duidelijke
sporen heeft nagelaten. Het is de angst van de vrijgezel voor de hartstocht en voor
de gevolgen daarvan, een angst, die ook velen zijner helden op het beslissende moment
doet falen, omdat zij, al kunnen zij net als Toergenjew zelf, een leven lang in
aanbidding volharden, terugschrikken voor de verantwoordelijkheid van de man,
voor het aanvaarden van zijn erotische overwicht. En dit is iets, dat al Toergenjew's
helden missen. Ook Bazarow uit Vaders en Zonen blijkt tegenover de vrouwen de
zwakkere te zijn en merkt in zijn verhouding tot de mooie Odintsowa ‘met haar lieve,
ernstige, intelligente gezicht’, dat zijn nihilisme niet consequent is door te voeren.
Weliswaar loopt hij hard van stapel na de eerste ontmoeting, als hij zijn hart aan haar
verliest en tegen zijn vriend de opmerking lanceert: ‘Wat een pracht van een lichaam,
uniek voor een anatomische les!’, maar al spoedig blijkt het de vrouw te zijn die zal
bepalen, hoe hun verhouding zich zal ontwikkelen. En dit is niet te verwonderen,
daar het een afspiegeling is van Toergenjew's eigen levenservaring. Men zou kunnen
zeggen, dat het toeval de grote schrijver nooit in aanraking heeft gebracht niet de
ideale levensgezellin; eerder echter is de verklaring te zoeken in Toergenjew's eigen
onmacht deze vrouw in zijn leven te creëren. Geen vrouw te hebben gehad, geen
nageslacht in een door hemzelf gesticht gezin, altijd ‘op de rand van heb vreemde
nest’ te hebben geleefd - dit is de tragedie van het persoonlijke gefaald-hebben, de
tragedie zowel van Pawel Kirsanow uit Vaders en Zonen als van Toergenjew zelf.
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Barricade
De particuliere en indifferente heer Dèr Mouw
In het laatste nummer van onze vorige jaargang, publiceerden wij drie gedichten van
Johan Andreas Dèr Mouw, die ons door Victor van Vriesland, de literaire
executeur-testamentair van de dichter, waren afgestaan. Wij tekenden daarbij aan,
dat deze gedichten niet bestemd waren voor publicatie in of buiten de twee delen
van de bundel ‘Brahman’. Wij lieten aan de lezer over uit het feit der publicatie in
Libertinage op te maken, dat wij die verzen, evenals Van Vriesland klaarblijkelijk,
voortreffelijk vonden. Naar onze mening zijn zij in hun fantastische plastiek en
ongeëvenaard kernachtige dictie du meilleur Dèr Mouw. In een land met een adequate
literaire cultuur zou een dergelijke publicatie als een belangrijke aanwinst zijn begroet.
Maar in Holland (het begon in dit geval in Friesland...) heeft men andere maatstaven.
Het tijdschrift De Tsjerne, een in locaal bargoens geschreven blaadje uit Dokkum,
ontboezemt zich als volgt:
Sa binne der ek yn syn neilittenskip trije ‘sonnetten’ foun, dêr't men inkeld
mar fan sizze kin, dat hja striemin, smakeleas en knoffelich binne. Hy hat
se dan ek net publisearje wollen, noch yn in tydskrift, noch yn in bondel.
It tydskrift ‘Libertinage’ lykwols, tûk op in sensaesje, hat dizze trije
sonnetten fan Victor van Friesland, Dèr Mouw's litteraire boelbirêdder,
út de neilittenskip loskrige en printet se triomfantlik ôf, it lêste
(ûnfatsoenlike) wurd mei stipkes oanjaend. Miskien stiet it sa wol yn it
hânskrift.
De dichter, dy't hjir ‘eare’ wurdt, is dea, kin him net mear forwarre. Sa
is it mooglik dat minderweardige produkten, dy't hysels net foar oare
eagen ornearre hie, tsjin syn sin dochs ûnder allemans eagen brocht wurde.
Ons wordt verweten, dat wij ons als grefskeinders gedragen hebben: dizze rotten
slepe alles nei bûten. En hoe mear it stjonkt, hoe leaver. Men voelt, dat de
verontwaardiging over grafschennis zou zijn uitgebleven, als het dierbare versjes
geweest waren, die wij naar buiten gesleept hadden, in plaats van deze, die ‘stjonken’
volgens de friese reukzenuwen, die gewend zijn aan naar lavendel geurende mest,
zoals iedereen weet.
Ter zake van onze grafschennis lijkt deze brief van Van Vriesland wel afdoende:
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Ik heb, voorzover ik het begrijpen kon, het pathetische stukje van Fedde
Schurer geamuseerd gelezen, maar moet erkennen, dat ik liever zijn poëzie
over Fergonet lees. Ik zend u het nummer hierbij in dank retour, omdat ik
zelf niet ambieer, hem te antwoorden. Ik ben te lui om mij te oriënteren
over hetgeen ik in het stukje niet begrijp en heb een, misschien onredelijk,
voor-
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oordeel tegen mensen, die ongevraagd de spelfout uit mijn naam halen.
U kunt natuurlijk gerust zelf met een kort stukje er op terugkomen Schurer
schrijft enkele onjuistheden, die insinuaties zijn. Dèr Mouw heeft niet eens
het tweede deel van zijn bundel Brahman zelf persklaar kunnen maken.
Ook bijv. van de bij Nijgh & Van Ditmar verschenen bundel ‘Nagelaten
Verzen’ zou men dus kunnen zeggen, dat hij ze noch in tijdschrift noch in
een bundel wilde publiceren. Dat betekent alleen, dat hij nooit aan een
selectie uit zijn verder werk is toegekomen, omdat hij vóór het verschijnen
van zijn samenhangend hoofdwerk is gestorven. Vast staat, dat hij
publicatie van de drie sonnetten nooit verboden heeft. Het is laster te
zeggen, dat hij zich niet meer ‘forwarre’ kan. Immers, hij heeft mij bij zijn
leven uitdrukkelijk als zijn letterkundige executeur aangewezen met de
uitdrukkelijke opdracht, na zijn dood met zijn litteraire nalatenschap
precies al datgene te doen, dat mij goeddacht.
Te zeggen, dat wij de eerbied voor de wil van een gestorvene omtrent zijn
eigen werk uit het oog verliezen, is dus een smadelijke leugen, die niet op
een vergissing berust, want had dit heer de waarheid willen schrijven, dan
had hij eerst naar onze morele rechten kunnen informeren.
De goedkope pathetiek van dit opgeblazen geval geeft weinig vertrouwen
in de ernst van de hele beweging van deze heren.
Vermakelijker eigenlijk dan de roerselen van de friese ziel is de reactie van re
journalist mr E. Elias, alias Hendrik Hagenaar, alias Edouard Bouquin. die zulke
leuke stukjes schrijft in Elseviers Weekblad en het helemaal voor de leukheid bedoelde
maandblad Mandril. Het is algemeen bekend, dat de meeste journalisten er privé
andere fatsoensopvattingen op na houden dan in het publiek. Zij zijn zozeer afgericht,
om zich in hun vak naar de grootste gemene deler van de massale bekrompenheid
te gedragen, dat zij het de gewoonste zaak van de wereld vinden, dat men zich
publiekelijk verontwaardigt over hetgeen men privatelijk bedrijft of begniffelt. Ik
heb geen reden om aan de nemen, dat de heer Elias hier een uitzondering zou zijn,
vooral ook, omdat hij een dergelijke dubbelhartigheid aan de dichter Dèr Mouw
toeschrijft: deze verzen... lijken op een spelerijtje van een zekere particuliere en
indifferente heer Dèr Mouw en in de verste verte niet op een, zij het schromelijk
mislukte, poging tot poëzie van de dichter Dèr Mouw. De heer Elias vindt De Tsjerne
overigens te ver gaan om zo grof van ratten en grafschennis te spreken - natuurlijk,
er is verschil tussen Den Haag en Dokkum - maar de gedichten deugen niet, zegt
Den Haag, aesthetisch deugen zij niet: zij zijn buitengewoon slecht. Het zou beter
geweest zijn, als de journalist Elias maar dadelijk bekend had, dat hij de reeds eerder
gepubliceerde poëzie van Dèr Mouw, die in karakter niet verschilt van deze gedichten,
niet kent. Kende hij die, dan zou hij de enormiteit van dit onderscheid tussen spelerijtje
en poëzie niet gedebiteerd hebben. Ook in zijn overige literaire bokkesprongen - het
bekapittelen van Adriaan van der Veen, die zich moest schamen, omdat hij Emants
heeft ontdekt, die allang her-ontdekt was door Elias en van de andere ‘letterkundigen’,
die Ferdinand Huyck, volgens Elias de ‘grootst-geconcipieerde roman der ganse
vaderlandse letterkunde’ en Couperus' Comedianten (ik dacht, dat dat boek De
Komedianten heette) niet zouden kennen - ook in deze groot-, neen
grootst-geconcipieerde nonsens, maakt de wereld-literatuurkenner Elias zich nodeloos
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belachelijk. Zijn oordeel ‘buitengewoon slecht’ over Dèr Mouws verzen, is alleen
de haagse vertaling van het friese ‘it stjonkt’. Tot verdere voorlichting van de
voorlichter Elias teken ik hier nog aan, dat het kenmerkende van de poëzie van Dèr
Mouw juist is, dat zij geen onderscheid toelaat tussen een particuliere en indifferente
heer Dèr Mouw en de dichter Dèr Mouw. De particuliere heer wàs hier de dichter;
de dichter wàs particulier, totaal en zonder voorbehoud. (Wat dit indifferent betreft,
Dèr Mouw is voor ieder, die niet helemaal betoeterd is,

Libertinage. Jaargang 2

232
zéér different; betoeterd, zoals de huisknecht, die bij een officiële gelegenheid
behoedzaam opmerkte: ‘meneer, mag ik u er even indirect op attent maken, dat u
twee indifferente schoenen aan hebt’.) Voor Dèr Mouw gelden andere maatstaven
dan het onderscheid tussen officieel en particulier, andere maatstaven ook dan wat
men vies vindt in Friesland: Een groot dichter, wiens poëzie spelerijtje en wiens
spelerijtje poëzie was; een grote particuliere onbekende tijdens zijn leven, wiens
dichter-graf alleen maar bedreigd wordt door bekrompenheid en hypocrisie, door de
wormen uit Dokkum en de engerlingen uit Den Haag.
H.A. GOMPERTS
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Besprekingen
Arnold J. Toynbee: Civilization on trial, Oxford University Press, 1948.
De geschied- en wereldbeschouwing van Toynbee wordt misschien het beste
uitgedrukt door de titels van twee, Scandinavische en Zwitserse, vertalingen van zijn
boek: ‘Historien i nyt lys’ en ‘Kultur am Scheidewege’. Toynbee laat een nieuw licht
over de geschiedenis schijnen, in het bijzonder door zijn indeling van de geschiedenis
in 21 civilisaties, waarvan er nog vijf in leven zijn; tevens stelt hij die vijf, en weer
in het bijzonder onze Westerse (latijns-christelijke) beschaving, op een tweesprong,
hij stelt ze voor de keuze, of ze willen ondergaan... of voortleven.
Toynbees nieuwe kijk op de geschiedenis heeft ook in ons land belangstelling
getrokken. In overwegend waarderende zin eerst bij J. de Kadt (in een vóór de oorlog
verschenen studie, herdrukt in ‘Verdediging van het Westen’, 1947), later bij J.
Romein (in ‘Nieuw Nederland’, 1945); in meer kritische zin eerst door P. Geyl
(‘Toynbee's systeem der beschavingen’, rede Historisch Genootschap 1946, Utrecht
1947), later door Th. J.G. Locher (in ‘De Gids’ van Mei 1948). Ook de beide laatsten,
hoewel als vakhistorici kritisch en opzicht van de waarde van Toynbees constructies,
vinden echter veel te prijzen en waardeerden het ‘nieuwe licht’, dat de Engelse
historicus op de geschiedenis wierp.
Men kan vrij veel kritiek uitoefenen op Toynbees werk, zowel op de bijzonderheden
(‘is Sparta nu een civilisatie, of niet?’) als op de algemene lijn (‘kan men nu inderdaad
bij elke civilisatie, evenals bij Toynbees grote mannen, van een periode van
teruggetrokkenheid en inkeer spreken?’ - ‘loopt de ontwikkeling der civilisaties persé
uit op wat Toynbee een “universele kerk” en een “universele staat” noemt?’). Die
kritiek heeft zonder twijfel haar goede zin. Zij verliest echter vrij wat van haar houvast
en haar aangrijpingspunten, omdat Toynbees stelsel op vele wezenlijke punten vaag
en onvatbaar is.
Zijn stelsel is in belangrijke mate een purgatief voor historici met een neiging tot
determinisme. Toynbee wil vooral geen Spengler zijn; hij zegt in het eerste opstel
van zijn nieuwe bundel een groots inzicht aan de schrijver van ‘Der Untergang des
Abendlandes’ te danken te hebben; maar als hijzelf een systeem der beschavingen
gaat opzetten, noemt hij het bescheidenlijk ‘A Study of History’ en hij zegt1): ‘Where
the German a priori method drew blank, let us see what could be done by English
empiricism.’ Als Toynbee construeert, tracht hij dat voorzichtig te doen; en als hij
zich met zijn constructies, boven verleden en heden uit, even aan de toekomst waagt,
doet hij dat op zijn hoogst in wat de economen ‘trends’ noemen. Zijn denkbeeld, dat
de mensheid zich in elke generatie weer geplaatst ziet voor een ‘uitdaging’, waarop
zij zèlf het ‘antwoord’ zal moeten
1) Civilization on Trial.
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geven, is hier een heilzaam tegengif tegen alle determinisme.
Laten we zijn denkbeelden nog eens nagaan, zoals ze zijn neergelegd in dit
Toynbee'se interludium, deze bundel van opstellen, gepubliceerd vóór hij de reeks
van zijn ‘Study of History’ voortzet. In het eerste opstel, ‘My View of History’,
komen tenminste twee uitlatingen voor, die ons huiverig maken ten opzichte van zijn
constructies. De eerste is de haast argeloos gemaakte opmerking over de antieke
cultuur, dat deze een deel van haar voortreffelijkheid ontleent aan het feit, dat er geen
overvloed van feiten over bekend is, zodat we niet door de bomen verhinderd worden
het bos te zien. Welke vak-historicus zal niet aanstonds, met een zekere begrijpelijke
argwaan, vragen of de kennis van meer overvloedige feiten de kaartenhuisjes van
onze algemene constructie soms omver zouden kunnen gooien?
De tweede opmerking betreft de lapidaire samenvatting van zijn hoofdwerk in de
zin, dat ‘societies’ de kleinste begrijpbare eenheden van historisch onderzoek zijn.
Dit lijkt òf een dooddoener òf een aperte onjuistheid. Om te weten, dat zeker in de
historie de feiten niet afzonderlijk kunnen worden begrepen, maar dat ‘alles met alles
samenhangt’, behoeft men toch werkelijk geen Toynbee te zijn; en Geyl heeft er
anderzijds met veel recht op gewezen, dat Toynbee gemakkelijk kan smalen op de
‘souvereine’ nationale staten van het ogenblik, maar dat (waarschijnlijk: helaas, doch
dat doet in dit verband niet terzake) zij in deze periode nu eenmaal, in hun onderlinge
betrekkingen, een belangrijk deel van het historisch gebeuren uitmaken.
Veel boeiender dan in zijn algemene beschouwing over de beschavingen is
Toynbee, waar hij bijzondere ‘civilizations’ behandelt. Het knapste, meest verrassende
en oorspronkelijke opstel is dat over de Arabieren, ‘The Unification of the World
and the Change in Historical Perspective’. Daarin beschrijft hij, hoe in wat hij het
‘prae-da Gama-tijdvak’ noemt, het middelpunt van de wereld ergens bij de Turken
lag, om eerst na Vasco da Gama's ontdekkingsreizen naar de Westkust van het
Vasteland, dat wil zeggen naar West-Europa te verhuizen. Hij laat zien, hoe Turken,
Chinezen, Russen, Japanners hùn streken telkens weer hebben beschouwd als ‘rijk
van het midden’, en illustreert dat met geestig gekozen aanhalingen van een Egyptisch
historicus, ... die schrijft ten tijde van Napoleons tocht naar Egypte. Ook in Nederland
is een soortgelijke verschuiving van het historische gezichtspunt wel eens beproefd.
Tegenover de traditie bij voorbeeld om Indonesië alleen te bezien ‘vanaf het
scheepsdek, vanover den wal van de forteres en vanaf de hooge galerij van het lage
gebouw’ heeft J.C. van Leur een meer ‘Indocentrische’ beschouwing gesteld (zie
W.F. Wertheim in ‘De Nieuwe Stem’ van November 1948 en G.W. Locher in
‘Indonesië’ van Maart 1949). Op soortgelijke wijze laat Toynbee zien, dat men de
wereldgeschiedenis ook van andere centra dan West-Europa uit kan bezien. ‘The
Dwarfing of Europe’, de titel van het volgende opstel, onderstreept de in betekenis
verminderde positie van Europa in de huidige wereld, waarin, zoals Toynbee onlangs
in New-York zeide2) drie-kwart uit doodarme Aziatische en Afrikaanse boeren bestaat.
Ernstig bezwaar is dunkt mij te maken tegen de wijze, waarop hij elders de huidige
Sovjet-Unie lijnrecht in het verlengde plaatst van Byzantium. Ook in ‘Russia's
Byzantine Heritage’ is veel verhelderends te vinden; maar bepáált de door Toynbee
aangewezen lijn van de ‘Byzantijnse erfenis’ nu ook tenvolle hetwezen van de huidige
Sovjet-Unie? Dat valt nog te betwijfelen. De geestelijke erfenis, betrekkelijk
2) ‘Rusian Catfish, Western Herring’: New York Herald Tribune, Paris ed., 20 April 1949.
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afgesloten, van Moskous orthodoxe kerk: zij is zeker belangrijk. Ruslands angst voor
vreemde invasies: Toynbee
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heeft gelijk, als hij zegt dat die, historisch, bekeken, nog niet zo ongerechtvaardigd
is. Het geloof aan ‘onze zending’: natuurlijk, wij hebben dat als Westerlingen, waarom
zouden de ‘Byzantijnse’ Russen het van hun kant ook niet mogen hebben.
En toch - gaat Toynbees redeneertrant te gemakkelijk. Als hij, in het begin van
ditzelfde opstel, spreekt over de ketterijen tegen de rooms-katholieke orthodoxie in
Frankrijk, stelt hij de Albigenzen, de Hugenoten, de Jansenisten en de Deïsten niet
alleen historisch achter elkaar, maar identificeert ze als het ware, door telkens te
herhalen: ‘they broke out again as Jansenists... they broke out again as Deïsts’. Wie
twijfelt eraan, dat men naast de algemene overeenkomst tussen deze groepen, dat zij
ketters waren voor de rooms-katholieke kerk, ook belangrijke verschillen tussen hen
naar voren zou kunnen halen?
Zo ook met Sovjet-Rusland en Byzantium. Toegegeven, dat er vele punten van
overeenkomst zijn. In dankbaarheid aanvaarden we zelfs, dat Toynbee ons inzicht
in het wezen van de Sovjet-Unie verheldert door op de erfenis van Byzantium, die
daarin medespeelt, te wijzen. Maar ook al zien we, hoe het door Lenin vervormde
Marxisme in de praktijk van na 1917 nogmaals werd vervormd door de traditie van
de totalitaire staat, overgenomen van Byzantium, dan nòg vraagt men zich af, of deze
Westerse invloed dan heus niets anders was dan een onbelangrijke uiterlijke
aanleiding, die de klok van Byzantiums erfenis ook onder het Sovjet-régime rustig
en in dezelfde maat verder laat tikken. Vergis ik mij niet, dan wringt Toynbee,
ondanks de losheid van zijn schema's, de geschiedenis toch weer teveel daarin.
Uitdaging en antwoord: de contemporaine geschiedenis is, zegt Toynbee, iets
waaraan wij zelf deelhebben; zij is een geheel, waarvan wijzelf de afloop tot op
zekere hoogte in handen hebben. Er is wel, zegt hij, een neiging tot herhaling in de
geschiedenis (‘Does History Repeat Itself?’), maar hij ziet deze herhalingen als een
begrijpelijke neiging van de schepping, om zich niet tot individuen te beperken, niet
als onderdelen van een volkomen gedetermineerd patroon van de ganse
wereldgeschiedenis.
Toynbees geschiedgebouw blijft als het ware zonder dak. Het is er in zekere zin
de aantrekkelijkheid van, juist voor hen die inzien dat de mensheid in deze tijd voor
een zware taak is gesteld, zoals Toynbee zegt: op economisch, op politiek en op
godsdienstig gebied. Hij werkt dat te weinig uit om er hier kritische beschouwingen
aan te verbinden, en eerlijk gezegd: voor wie gewend is aan de genoeglijke zekerheden
van gedetermineerde stelsels van geschied- en wereldbeschouwing ontbreekt hier
iets; soms bekruipt u het gevoel, met dit in-determinisme ten slotte toch weer ‘niet
veel te kunnen aanvangen’. Voor wie geneigd is zo te denken, geldt De Kadt's
waarschuwing, dat men er zich vooral voor moet hoeden, Toynbees werk terug te
brengen tot een klein aantal terminologische handigheidjes. Er is (om de uitdrukking,
die hijzelf in deze bundel overvloedig gebruikt, op zijn eigen werk toe te passen) een
‘know-how’ van Toynbees geschiedbeschouwing, die goedkoop is en geen kritisch
mens bevredigt. Voor zulk een misbruik is deze ‘studie der geschiedenis’, welke
bezwaren men ook tegen haar rode draad en tegen haar bijzondere aperçus mag
hebben, toch weer te rijk.
J. BARENTS
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Mattheus Verdaasdonk. Cantuale ad usum fratrum minorum, G.A. van
Oorschot, Amsterdam, 1946.
Ik heb nooit aan ‘de vooruitgang’ geloofd en de wereldse zaken, zoals die zich in de
laatste kwart eeuw hebben ontwikkeld, kunnen mij geen aanleiding geven, op die
meening terug te komen, integendeel. Toch is er één
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ding, dat op deze meening een uitzondering maakt, en dat men daarom met des te
grooter vreugde moet constateeren: de litteraire kritiek is er in de laatste eeuw, en in
het bijzonder de laatste vijftig jaar, bepaald zéér op vooruitgegaan. In vroeger eeuwen
was deze grootendeels persoonlijke polemiek (of het tegendeel); het zou mij te ver
voeren, dit betoog uit te spinnen, maar om slechts een van de beruchtste voorbeelden
te noemen: een verguizing als die van Keats, niet alleen door Jeffreys en Lockhart,
maar zelfs door Byron, en dat nog wel om zuiver persoonlijke redenen (hij was maar
de zoon van een stalhouder en had revolutionnaire vrienden, zooals Leigh Hunt) is
tegenwoordig volmaakt ondenkbaar.
Natuurlijk kan tegenwoordig de criticus zich ook vergissen, dat behoeft geen
betoog, maar dat ligt dan aan de menschelijke onvolmaaktheid en is geen kwestie
van perfidie. In het algemeen geloof ik echter, dat de kritiek tegenwoordig eerder te
welwillend is dan het tegendeel. Wat echter toch nu en dan voorkomt, zonder dat er
booze bedoelingen achter zitten, is, dat een auteur genegeerd of althans niet naar
waarde geschat wordt. Ik denk bijv. aan Louis Couperus, tijdens zijn leven, die
weliswaar geenszins onbekend was, maar toch niet voor heelemaal ‘vol’ werd
gehouden, vergeleken bij zijn tijdgenooten-romanciers, die men nu, en terecht, niet
meer leest; onder onze tijdgenooten aan Clare Lennart, hoewel hierin, meen ik, een
kentering aan het komen is. Dit is ook het lot geweest van Mattheus Verdaasdonk,
van wien ik nooit had gehoord en waarschijnlijk nog niet gehoord zou hebben, als
een toeval mij niet het boekje in handen had gespeeld, waarvan de titel hierboven is
vermeld. Wat de oorzaak hiervan is, weet ik niet, en het heeft eigenlijk ook niet veel
belang, hiernaar te speuren. Beter is het, op deze gedichten, die al in 1946 zijn
verschenen, de aandacht te vestigen.
Wat de aandacht onmiddellijk trekt is de oorspronkelijkheid er van. Ik zou onder
de tegenwoordige Nederlandsche dichters, eigenlijk niemand weten, met wien
Verdaasdonk eenige affiniteit vertoont, behalve misschien met Hoornik in zijn
allerlaatste gedaante, afgezien van de inhoud hunner poëzie, die bij beiden totaal
verschillend is. Wel is er onder de buitenlandsche dichters een, waaraan men
onmiddellijk denkt: Rilke, maar om zich meteen het groote verschil tusschen
Verdaasdonk en dezen te realiseren. Het behoeft niet gezegd te worden, dat Rilke
grooter is, nog daargelaten, dat het nooit aangaat, een boekje met ruim twintig verzen
van een debutant te vergelijken met het vele deelen tellende oeuvre van een reeds
klassiek geworden meester. Oppervlakkig zou men geneigd zijn, in Verdaasdonk
een meer religieus dichter te zien, maar naar mijn mening bepaalt zich dit tot het
uiterlijk. In wezen is hij meer een mystiek, of eigenlijk nog meer een pantheistisch
dichter. Ook dat heeft hij dus met Rilke gemeen. En hij heeft één eigenschap, die hij
voor mijn smaak op dezen voor heeft: een zekere viriliteit.
Wat de twee poëeten met elkaar gemeen hebben, is een overstelpende rijkdom
van beelden. Telkens treft men bij Verdaasdonk regels aan als:
‘De dood klopt als een houtworm in mijn hart.’ (p. 27)

Of:
‘Wijngaardenier, hoe wordt de oogst dit jaar?
De schrale snoeischaar van de westenwinden
zag ik vanmorgen langs de trossen gaan.’ (p. 22)
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Ik wil niet beweren, dat hij - wederom als Rilke - niet soms een te veel vertoont,
maar een debutant is dat waarachtig niet kwalijk te nemen: het tegenovergestelde
komt helaas heel wat meer voor.
De bundel bestaat, met enkele uitzonderingen, uit sonnetten, waarin de dichter het
met de rijmwoorden niet te nauw neemt; in de meeste gevallen zijn het assonancen.
Bij een zoo strakke vorm als het sonnet althans, kan
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ik dit niet heelemaal goedkeuren, maar ik ben op dat gebied (en misschien is het niet
heelemaal het eenige) wat conservatief en in elk geval is het nooit storend. Als
voorbeeld van Verdaasdonk's poëzie (de keus is moeilijk bij deze rijkdom) en ter
aansporing om ermee kennis te maken, schrijf ik het volgende sonnet over (p. 11):

De kloostertuin
Onder de linde las ik mijn getijden.
God ademhaalde aan de kloostermuur.
‘Verslaapt Gij, God’, riep ik, ‘dit stralend uur,
waarin Uw engelen de Primen luiden?’
Verblindend trad Hij uit het struikgewas
en zong Zijn vogels in de vroege bomen
en schreef de boomgaard vol met antiphonen,
vlinders en bijen schiep Hij in het gras.
‘Wat zingt de monnik in de dageraad?’
Ik toonde Hem mijn oude cantuale,
opengeslagen bij 't Magnificat.
Zijn glimlach blies de noten van het blad
en in der linde ritselend geblaart
werden zij morgenlicht en nachtegalen.
J.C. BLOEM

James Hogg, The private memoirs and confessions of a justified sinner, The
Cresset Press, 1948.
Dr. Johnson heeft beweerd: ‘Much may be made of a Scotchman if he be caught
young’, waarmee hij misschien bedoelde: zo jong dat ze nog niet weten Schotten te
zijn. Dit geldt zeker voor de Schotse literatuur van de laatste twee eeuwen. Robert
Burns was zeker een groter dichter dan Eeltsje Halbertsma, maar de irritante vorm
van chauvinisme is bij beide dezelfde.
Waarschijnlijk worden dan ook de minder ‘nationale’ schrijvers bekend en kwam
een revial van dit merkwaardige boek niet voort uit Schots initiatief. Niet dat James
Hogg geen deel heeft aan de militante Schotsheid, integendeel, hij is op de
merkwaardige manier die tijdens de romantiek op dit gebied in zwang was,
folkloristisch werkzaam geweest. Hij verzamelde volksliederen en dit is één keer in
dit boek ook te merken. Er wordt ergens in het boek een verhaal verteld, waarin
voorkomt een Robin Ruthven, die ‘Was a cunning man an' had rather more wits than
his ain for he had been in the hands o' the fairies an a' kinds o' spirit were visible to
his een, an' their language as familiar to him as his ain mothertongue’. Deze Robin
ziet kraaien, die hij herkent als ‘craws o' some ither world than this’, en: ‘Robin heard
ae corbie speaking, an' another answering him’. Dit komt wel direct uit Schotse
balladen.
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Schotland heeft James Hogg dan ook geëerd met een legende, niet door hem te
lezen. Hij werd bekend als ‘the Ettrick Shepherd’ en schijnt op deze bucolische titel
meer recht te hebben dan Burns op de zijne van ‘boer’, daar Hogg zijn beroep
jarenlang met kundigheid heeft uitgeoefend (volgens de biografieën) en Burns eens,
toen hij geen andere uitweg meer zag, een jaar lang met ruïneus gevolg heeft
geprobeerd boer te zijn.
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Wat echter aan dit boek het meest Schotse karakter geeft, is de grondslag van
Calvinistische theologie. Het is gevaarlijk over deze zaken te generaliseren, maar
het komt mij voor, dat alleen in het land van John Knox een boek geschreven kan
worden op de basis van een bepaalde interpretatie van het ‘decretum horribile’, n.l.
die, dat aangezien alles gepraedestineerd is, het er niet toe doet of men zonde of
goede werken bedrijft. Men is nu eenmaal uitverkoren of verdoemd. Dit idee is niet
van Hogg, er zijn zowel in Christendom als in Islam meermalen secten geweest, die
zich hiernaar richtten.
Een boek op een dergelijke smalle basis zal begrijpelijkerwijze vele andere
qualificaties moeten hebben om niet-theologen (waaronder André Gide, die het
voorwoord bij deze uitgave schreef) te boeien. En James Hogg weet direct de houding
van de hoofdpersoon aannemelijk te maken, door de hem op zeer jonge leeftijd
ingeprente idee, dat hij uitverkoren is, samen te laten gaan met kinderantipathiën en
schooljongensjalouzie.
Het boek is eigenlijk twee verhalen: 1e het objectieve verhaal van Robert Wringhim
Colwan's optreden en de (zeer onaangename) indruk, die hij op zijn medemensen
maakt en 2e de bekentenis van Robert zelf. Natuurlijk komt in de twee verhalen een
vermakelijk verschil in interpretatie voor. B.v. de echtgenoot van Roberts moeder:
the Laird of Dalcastle, is in het eerste verhaal een joviale figuur, die op zijn
huwelijksfeest danced - snapped his fingers to the music - clapped his hands and
shouted at the turn of the tune - saluted every girl in the hall whose appearance was
anything tolerable and requested of their sweethearts to take the same freedom with
his bride’ en in het tweede: ‘a man all over spotted with the leprosy of sin’. Maar
interessanter is, dat Robert, die in het eerste deel een onbegrijpelijk vervelend kereltje
is, in het tweede een mens wordt, zij het een onaangenaam mens. Ook ziet men hoe
hij zijn ‘duivel’ heeft. Deze duivel kan ik minder bewonderen dan Gide. Wel ben ik
met hem eens dat deze duivel een projectie van de eigenlijke verlangens is van de
hoofdpersoon, maar zijn vermogen om het uiterlijk aan te nemen van iedereen, aan
wie hij denkt, doet hem iets teveel ‘diabolus ex machina’ zijn. Ikzelf zou geprefereerd
hebben, dat hij alleen Robert Wringhim's uiterlijk aannam. Vermakelijk is evenwel
de vondst (men bedenke even dat het verhaal geacht wordt ± 1700 te spelen), dat als
Robert van zijn vriend ‘Gil Martin’ hoort, dat deze een veraf rijk regeert, hij overtuigd
is Czaar Peter de Grote voor zich te hebben.
Het is misschien ook Schots te noemen, dat Robert's zonden een zeer beperkt
terrein beslaan, n.l. het vermoorden van volkomen onschadelijke lieden. Sexuele
zaken worden niet genegeerd in dit boek, het is voor een boek uit de eerste tijd der
romantiek misschien zelfs verrassend dat een deel van het eerste verhaal verteld
wordt door een prostitué, die tengevolge van het uitoefenen van haar beroep getuige
is geweest van sommige gebeurtenissen. Maar de sexuele zaken zijn geheel verbannen
naar de bijfiguren en over het algemeen naar de oudere generatie. Wie Robert's vader
is, the Laird of Dalcastle of the Rev. Robert Wringhim, wordt in het duister gelaten.
En als the Laird of Dalcastle, in de steek gelaten door zijn vrouw, vermoed wordt
een verhouding met Mrs. Logan te hebben, komt the Rev. Wringhim een
boetpredicatie houden, en dit beschrijft Hogg in één van zijn meest humoristische
passages: ‘Sorry am I that the shackles of modern decorum restrain me from penning
that famous rebuke; fragments of which have been attributed to every divine of old
notoriety throughout Scotland. But I have it by heart, and a glorious morsel it is...
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Helaas wordt het ons onthouden, wat wel niet sans malice van Hogg zal geschied
zijn.
L.Th. LEHMANN
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David Rousset: Le Pitre ne rit pas, Editions du Pavois, Paris 1948.
Bij David Rousset, redacteur van Les Temps Modernes, organisator van de
Rassemblement démocratique révolutionnaire, een niet talrijke maar wel invloedrijke
partij voornamelijk van linkse intellectuelen, is de obsessie van de ‘temps du mépris’
op ongemeen sterke wijze werkzaam gebleven en in zijn streven deze zowel bewust
als helder te maken, is hij wellicht de beste schrijver over psychologische
verschijningsvormen en appreciaties van het nazisme geworden. Na zijn ‘romans’
L'univers concentrationnaire en Les Jours de notre mort (romans tussen
aanhalingstekens, want het eerste is meer een sociologisch geschrift, het tweede een
document over de concentratiekampen) heeft hij thans in Le Pitre ne rit pas een
collectie teksten die betrekking hebben op het nationaal-socialisme bijeengebracht.
In de inleiding brengt Rousset zijn ‘Pitre’, d.w.z. hansworst (het franse woord heeft
overigens vaker een pejoratieve bijbetekenis dan het nederlandse aequivalent) als
symbool van de totalitaire mentaliteit ten tonele. Men kan eventueel om hem lachen,
maar niet op de gewone wijze waarop men met herkennende sympathie een clown
begroet, want de Pitre lacht zelf niet en ‘rire le niera dans sa réalité’. Die realiteit
van deze pias is in wezen die van de rancunemens, die niet volledig deel kan hebben
aan het menselijk bestaan, en slechts een dodelijke ernst ten toon weet te spreiden.
Rousset wijst onder meer op een merkwaardig gevolg van de psychologie van de
Pitre: zijn hypocrite angst om met het leven op directe wijze in aanraking te komen
doet hem de bureaucratie als middel tot regeren kiezen en aldus de staat tot een
zodanige macht tegenover een ‘sous-humanité’ verheffen; dat de oude
beschrijvingswijze van strijd tussen meesters en slaven, tussen bezittende klasse en
proletariaat, haar zin verliest, omdat noch meesters noch slaven een zo absolute
tegenstelling in macht der beide partijen op het oog hadden. Voor een marxist als
Rousset een zeer onorthodoxe uitspraak!
Het thema van de Pitre wordt ook in de documentenverzameling, die afkomstig
is uit archieven van het Derde Rijk, ten volle uitgebuit doordat steeds een aantal
teksten samengevat is onder een kort opschrift dat de ‘scène’, waarin de pias optreedt,
beschrijft. Die ‘scènes’ zijn wel is waar ridicuul, maar toch gewoonlijk te sinister
dan dat men er om zou kunnen lachen. Ofschoon met deze documenten uiteraard
slechts een greep is gedaan uit het thans beschikbare materiaal, heeft Rousset een zo
uitstekende bloemlezing vergaard, dat in kort bestek een volledige staalkaart is
gegeven van alle karakteristieke ‘concentrationnaire’ aspecten van de huidige
Europese cultuur. Het vieze smaakje van de mentaliteit der nazi's en hun
geestverwanten, dat we zo graag vergeten, krijgt men weer volledig te pakken bij
het lezen van de brieven vol ‘fussoen’ der lieden die vriend en vijand bij de
autoriteiten aanbrengen, van ambtelijke verslagen over de geschiktste middelen tot
roof, militaire rapporten over het aanschaffen van gaskamers en het uitroeien van
ghetto's. Het geheel is boeiend en walgingwekkend tegelijk.
S.R. DE GROOT

Mary McCarthy, The Oasis, Horizon, February 1949.
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Geen verschijnsel biedt de satyriek aangelegde schrijver vandaag zo veel
mogelijkheden als dat typisch 20ste eeuwse fenomeen: intellectuelen van diverse
pluimage die gezamenlijk een taak op zich genomen hebben, waaraan ook practische
kanten zitten. Mary McCarthy, een Amerikaanse schrijfster van korte verhalen, veelal
gepubliceerd in de Partisan Review, en in haar land een vooraanstaande toneelcritica,
behoort tot de eersten met een open
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oog voor deze mogelijkheden. Haar door Cyril Connolly bekroonde novelle voor de
Horizon-prijsvraag, The Oasis, vertelt van de wederwaardigheden van een
intellectuelen-kolonie in Amerika, een kolonie bevolkt door anarchisten, teleurgestelde
communisten, progressief voelenden, schrijfsters en dichters en zelfs door een keiharde
zakenman, wiens onafwendbaar ‘gaga’-schap wordt aangekondigd door
Picasso-bevliegingen.
Dat de hele opzet tot een comedy of errors moest voeren weet de schrijfster ons
van het eerste begin af duidelijk te maken - de ideologische tegenstellingen zijn te
groot tegenwoordig en bovendien bestaat er nauwelijks een onevenwichtiger, ijdeler
en struisvogelachtiger wezen dan de moderne intellectueel. Mary McCarthy noteerde
de ondergang van deze onderneming met veel esprit en een heel eigen kennis van
de mens, vooral waar die als sociaal wezen optreedt. Prachtig - met hoeveel ironie,
maar ook met hoeveel objectiviteit geregistreerd, waardoor caricaturale figuren
ontbreken - zijn de reacties op elkaar van deze intellectueeltjes, en The Oasis is dan
ook vol van de kostelijkste verrassingen op dit punt!
Toch laat deze novelle ergens een onvoldaan gevoel achter: de schrijfster heeft
veel, heel veel te vertellen gehad, meer eigenlijk dan kan passen in dit door de
prijsvraag noodzakelijke korte bestek, waardoor het verhaal wat weinig soepel verteld
wordt. Maar dit is m.i. dan wel op de koop toe te nemen als een défaut van een
zeldzame qualité.
H. VAN GALEN LAST.
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[Jan van Nijlen: Bezoek aan Achterbosch]
Bezoek aan Achterbosch
aan mijn vriend A.J.J. Delen

I
Er was een tijd dat van de dennenbosschen
De donkre gloed in broeiende atmosfeer
Van heide en zand mij feilloos kon verlossen
Van onrust of berouw, maar nu niet meer;
Dat ik kon slapen in de koele mossen
En, van den band bevrijd van rede en leer,
De raadsels met een glimlach op kon lossen
Of met een rustig lied, maar nu niet meer.
Toen mocht in vollen dag een onweer dreigen,
Ik keek niet om naar het verlaten huis,
De felste donderslag deed mij niet zwijgen,
Vond mij bereid tot opstand of verweer,
Mijn liefste beelden sloeg ik vaak aan gruis
Baldadig als een kind, maar nu niet meer.
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II
Het kleine huis met de gesloten blinden
Is langer niet, in droom, een schilderij,
Maar, overschaduwd door gesnoeide linden,
Staat het weer in zijn werkelijkheid voor mij.
Er was een knaap die droomde hier te vinden
De zaligheid buiten de maatschappij,
De volle vrijheid van de vrijgezinden
Met een'ge dwaze droomers zooals hij.
Ben ik die knaap geweest? Het kan wel zijn,
Maar zeker is het dat het huis daar staat
Nog immer in denzelfden zonneschijn.
Wanneer begint in 't leven het verleden,
En krijgt het kinderhoofd een oud gelaat?
Het is van de oorsprong in het hart gesneden.

Libertinage. Jaargang 2

243

III
Waar ik ook ben, steeds klinkt mij in het oor
Het zacht geruisch van canada's en dennen
En in de straten loop ik mijmrend door
Het hooge gras dat bloeit langs vale vennen.
Het is niet waar dat ik mijn jeugd verloor,
Dat ik mijn nederlagen moest bekennen,
En sedert jaren, op een staatskantoor,
Moet ik nog altijd aan mijzelven wennen.
Ik geef geen droomen prijs, integendeel
Zij nemen gansch mijn wezen in bezit
En wel zoozeer, dat in mijn heete keel
Een snikken stokt telkens een vogel zit
Te fluiten tot de dag den hemel bleekt
En plots zijn stem van zuiv'ren hartstocht breekt.
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IV
Het venster, open op den zomernacht,
Laat zoeten geur van drogend hooi naar binnen.
Dit is misschien de laatste wondernacht
Eenmaal beloofd aan dezen die beminnen.
Ik vraag mij af: wou jij nog herbeginnen
Van uur tot uur 't leven dat je volbracht?
Ik antwoord niet, ik moet me lang bezinnen
En 't eindlijk antwoord is een stille klacht
Die hoogmoed tot een bleeken glimlach dwingt.
Ik heb nog niet bekomen dat ge zwijgt,
Zwaarmoedig hart, waaruit steeds weer ontspringt
Een zucht van hoop zelfs als de laatste moed
Begeeft en, boven elk verlangen, stijgt
De zekerheid dat ik toch sterven moet.
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V
Hoe zwaar was 't afscheid van de kinderjaren!
Dat dringt voor 't eerst nu duidlijk tot mij door,
Al wist ik niet dat ik voor goed verloor
't Eenig geluk dat niets kan evenaren.
Ik stond te droomen voor de nenufaren
Van een klein meer, de avond was zacht en vóór
De volle maan bewogen in haar gloor
Heel lichte wolken die doorzichtig waren.
Plots voelde ik mij alleen, ik werd bewust
Van een gemis, ik had iets willen zeggen
Aan iemand die 't begreep en ongerust
Keerde ik naar huis. Ik kon dien nacht niet slapen.
In opstand komen of mij nederleggen:
Ik moest nu kiezen zooals alle knapen.
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VI
Ik speelde niet en toch heb ik verloren
Alles wat in mijn oogen kostbaar was:
De jonge dichter met de flodderdas
Werd eens te meer, dacht hij, te laat geboren.
Ik klapte vaak de wijsheid woest om de ooren,
Spotte met alles wat ik zag of las.
Alleen der vriendschap bleef ik toebehooren.
Een, die hier ligt begraven in het gras,
In 't zelfde landschap, waar zoo vaak hij placht
Te wandlen in den grijzen avonddamp,
Die weet het! Maar wie anders kan nog weten
Hoe teer over een zandweg in den nacht
De warme schijn ligt van een kleine lamp?
Ik zag het eens. Ik zal het niet vergeten.
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VII
Ik ga maar liever vooraleer de heide
De vale vlakte met haar bloeien vult,
En gloed van varens, van fluweel tot zijde,
De zwarte grachten langs, het bosch verguldt.
Ik zou misschien later niet kunnen scheiden
Van wat ik jaren, met een stoer geduld,
Gekweekt heb en toch nimmer wou belijden:
Die liefde, die mij meer dan ooit vervult.
Wat ik, als jongen, in dit land vergaarde
Aan teederheid en helderheid van kleur
In de gedaante mijner moeder Aarde,
Wordt, als de winter komt, tot een kristal.
Dit is genoeg. Dan sluit ik raam en deur,
Dan bloeit de plant die mij genezen zal.
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VIII
En thuisgekomen in de zwoele stad,
Gelukkig weer, en toch weer ontevreden,
Vraag ik mij af waarom alleen 't verleden
Mij, altijd weer, 't eenig geluk geeft dat
Voorgoed beklijft, waarom 't geluk van heden
Mij minder boeit dan 't geen ik eens bezat:
't Is of men stijgt langs een steeds steiler pad,
En alles wat men liefheeft ligt beneden.
Hier, in mijn kamer, lang na middernacht,
De ramen open op den sterrennacht,
Kan ik weer luistren naar mijzelf en stil
Gelukkig zijn gedurende een paar uren.
Dat is wat overblijft van de oude vuren,
En van de jeugd en van de maand April.
Jan van Nijlen
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Ton van Oudwijk
Episode
Toen ik uit de bus stapte regende het. Het spijt mij dat ik dat niet eerder geweten
heb, dan was ik van het station af gaan lopen, want ik hou van regen. Hoe zou het
trouwens komen dat ik het niet eerder gezien heb, zou ik dan, toen ik in de bus zat,
niet naar buiten gekeken hebben? Wat doet een mens die in de bus zit feitelijk anders.
Enfin ik zal het in dit geval dan wel niet gedaan hebben. Nee, ik heb het niet gedaan,
nu herinner ik het mij. In de bus zat een juffrouw met net zo'n neus als Ivonne en
toen ben ik me af gaan vragen of het waar zou zijn, dat neuzen iets met iemands
karakter hebben uit te staan. En als dat zo was, of dan die juffrouw en Ivonne......
Goed, zo komt het dus dat ik, met mijn ogen strak op de neus van de juffrouw gericht,
in gedachten met Ivonne's karakter bezig was. Ik wou dat ik filosoof was, al was het
alleen maar om te weten of datgene waar ik me nu en dan, haast buiten mijn wil om,
aan overgeef, of dat bijgeval filosoferen heet of alleen maar zwammen. Zwammen
in het geniep dan. Als ik zeker wist dat het met enig fatsoen filisoferen genoemd zou
kunnen worden, zou ik er misschien nog eens toe overgaan om het zo nu en dan eens
hardop tegen een ander te gaan doen. Ja ja, ook ik heb zo mijn kleine hovaardigheidjes
en mijn eerzuchtjes.
Het regent harder dan ik dacht. Ik schiet in een portiek, niet om te schuilen, echter
ik zei immers, ik hou van regen? Alleen maar om even mijn bril af te vegen. Die
Chamberlain toch, wat een doorzicht en voorzichtigheid had die man; neem alleen
bijvoorbeeld eens die paraplu! Wat zou ik mijn bril feitelijk nog opzetten. Die paar
straten tot aan mijn moeders huis kan ik wel dromen.
Het zal niet lang meer mijn moeders huis zijn, als het waar is dat zij niet lang meer
te leven heeft. Ik weet trouwens zeker dat zij het niet erg zal vinden om dood te gaan
en daarom vind ik het, terwille van haar, ook niet zo heel erg. Het is een vreemde
gedachte enigszins en toch weet ik dat ik gelijk heb met te denken, dat zij het zelfs
nog wel prettig zal vinden ook. Ze heeft er immers, al was ze altijd zo gezond als
wij allemaal, al jaren min of meer naar uitgekeken. Dat is het enige wat ik op
gelukkige huwelijken tegen heb, als een van de partijen sterft, is voor een hoop
mensen, als ze niet zo jong meer zijn, de aardigheid er af om nog lang te blijven
leven. Men kan nu eenmaal niet zeggen wat men denkt. Wat zou ik een beroering
teweeg brengen als ik
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het straks tegen mijn broers en zuster midden in hun bedroefde gezichten zou zeggen:
- Ik gun het haar van harte Als ik voor het huis sta, grijp ik oudergewoonte naar mijn sleutel. Ach, dat is waar,
ik heb geen sleutel meer, Ivonne heeft ze me afgenomen, mijn hele sleutelbos
trouwens, omdat ik in vervoering nogal eens naar die sleutelbos greep en er dan mee
ging smijten; bij voorkeur naar breekbare dingen, hoe trof ik dat toch altijd zo. Nú
smijt zij er trouwens mee als het zo eens voorkomt. Aan dat soort dingen raakt men
dus gewend, men kan er op 't laatst niet meer buiten. Onderhand sta ik hier voor mijn
moeders huis en ik kan er niet in; tenzij ik bel natuurlijk, hetgeen ik dan ook maar
doe.
De vrouw die mij opendoet irriteert me op slag, omdat ik haar niet ken en niet
weet hoe ik haar aan moet spreken. Misschien is dit een nieuwe huishoudster, het
kan ook een soort verpleegster in burger zijn. Ik knor daarom maar zowat, het lijkt
nergens op en kan dus ook van alles betekenen. Om het mogelijk onhebbelijke hiervan
wat te bemantelen, zend ik hierna een verschonende zoete glimlach de ruimte in.
- Daar hebben we Jacques dus. Ik draai me om van de kapstok, waar ik bezig was mijn bril uit mijn overjas te
zoeken.
- Jacques - zeg ik stupide - Dat ben ik. Dat zeg ik - daar hebben we Jacques dus. Ik zet mijn bril op, grijp naar mijn das en vervloek het feit dat ik een meter
achtennegentig ben. Op zulke momenten moest een man ten hoogste een meter tachtig
of zo zijn. Au fond is dit toch helemaal niet zo'n vreemde situatie, ik maak er allen
maar iets raars van. Ik ben het me wel bewust, maar het wordt er alleen niet anders
van. Ik kom in de zitkamer terecht waar ik, zoals ik verwachtte, de hele familie
aantref, nog steeds zonder te weten wie dat vrouwspersoon feitelijk nu was. De
bedroefde gezichten vallen me overigens wel mee. De begroeting is van een houterige
uitbundigheid. Uitbundig vanwege het feit dat wij elkaar bijna in een jaar niet gezien
hebben, en zij mij, de buitenbeen, op mijn gemak willen stellen. En houterig, omdat
het immers toch niet lukt en iedereeen dat ook wel weet.
Ik vraag, want daar ben ik immers voor gekomen, hoe het nu met mijn moeder is.
Onderhand voel ik in mijn zakken naar sigaretten, dat gebaar moet aan mijn houding
het onverschillige geven, wat ik overigens niet voel. Maar twee, drie kokers worden
mij onmiddellijk voorgehouden en Victor, mijn oudste broer, gooit mij vanuit zijn
hoek bij de radio een sigaret toe, die mij precies op het slaapbeen treft. Ik mag nog
van geluk spreken, dat wij in onze familie niet de gewoonte hebben om zware Duitse
pijpen te roken.
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Mijn moeder slaapt. Ze heeft 'n paar dagen geleden 'n beroerte gehad, zij is nu aan
een kant nagenoeg verlamd. Ik vind dat een beroerde gedachte in verband met mijn
moeder, die altijd nogal beweeglijk was. Of er direct levensgevaar is, daar kom ik
vooralsnog niet achter, misschien weten ze dat zelf ook niet.
Ik heb honger. Wie zou er hier voor dergelijke dingen zorgen. Die juffrouw zeker
die mij heeft opengedaan.
- Ik zal je straks aan mijn vrouw voorstellen - zegt Victor dan. Dat is waar ook,
Victor is kortgeleden getrouwd. Ik ken zijn vrouw nog niet; ze zijn in 't buitenland
getrouwd en het hele geval was mij feitelijk al zowat ontschoten. Ik was zo gewend
om aan Victor te denken als de ouwe vrijgezel. Het kan niet anders of zij moet iets
heel bijzonders zijn, deze vrouw van Victor. Daar was immers nooit een vrouw die
genade vond in zijn ogen. Ik wil niet weten dat ik zelfs haar naam vergeten ben, maar
hoe oud ze is kan ik toch wel vragen, want dat heb ik immers nooit geweten. Ze is
achtendertig.
- En jij? - vraag ik hem.
- Veertig Zo. Veertig dus. Ik kijk er hem op aan. Natuurlijk moet hij veertig zijn, precies zó
hoort een veertigjarige er uit te zien. En Victor is geen man die er een dag jonger of
ouder uit zal zien dan hij behoort te doen volgens zijn leeftijd.
Blanche, mijn zuster zit te lezen. Ik maak me sterk trouwens dat ze maar doet
alsof, zoals ze vroeger altijd al deed als ze geen zin had om mee te praten. Deze
bladzij heeft ze al voor zich vanaf dat ik de kamer in kwam. Ik wou dat ik niet zo'n
honger had.
- Hoe laat eten we? - vraag ik zo in 't algemeen.
Hoe laat eten we. Heb ik een smerig woord gezegd, heb ik een vloek de ruimte in
geslingerd? Mijn familie kijkt me verwezen aan. Alleen Blanche schiet in een lach.
- Het is vier uur - zegt Victor.
Ja, dat weet ik waarachtig ook wel. Wat is daar overigens om te lachen, kan een
mens geen honger hebben om vier uur.
- Hoe laat ben je uit Parijs vertrokken - vraagt Louis, die met zijn vrouw 'n patience
zit te leggen.
- Ik ben om een uur uit Parijs weggegaan, waarom? Ik weet niet wat dat met mijn
honger te maken heeft.
- Heb je dan niet gegeten voor die tijd - vraagt Louis' vrouw.
- Ik heb om 11 uur ontbeten. En nu had ik zo gedacht langzamerhand in de termen
te vallen om honger te mogen hebben. Ik word een beetje giftig, daar wordt echter
niet op gelet, evenmin als op mijn woorden trouwens. Mijn honger is reeds een
familiekwestie geworden. Louis en Maria laten hun patience er een ogenblik voor
in de steek. Blanche doet niet meer alsof ze
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leest, en Victor als oudste heeft als gewoonlijk, en zoals ook behoorlijk is, de leiding
van de inquisitie.
Ik heb nooit geweten, dat een normaal en nuchter feit als honger van zoveel zijden
belicht kon worden. Het is niet eens nodig dat ik er me mee bemoei zie ik. De
conversatie gaat toch wel door.
Wie gaat er nu op reis zonder eerst gegeten te hebben. Waarom neemt zo'n vent
niet wat onderweg. Trouwens wie ontbijt er nu om 11 uur 's morgens. Geen grein
gevoel voor regelmaat zit er bij hem in, heeft ie ook nooit gehad trouwens. Blanche
geeft me een knipoog. Ja, toe maar, daar schiet ik wat mee op, geef me maar liever
wat te eten. Trouwens, ik kan het zelf wel doen ook. Ik sta op om naar de keuken te
gaan; het gesprek gaat gewoon door.
Beneden loop ik weer tegen die juffrouw op, waarvan ik nog steeds niet weet wie
ze is. Ik heb er ook niet aan gedacht om het te vragen aan de anderen.
- Je hebt natuurlijk honger - zegt ze zodra ze mij ziet komen. - Ik zal in de eetkamer
wat voor je klaarzetten.
Nu realiseer ik me pas dat ze te familaar is om ondergeschikt te zijn.
Terwijl ik, staande bij het buffet, een stuk kaas afsnij, vraag ik haar op de man af
wie ze is.
- Maar wist je dat dan niet? Ik ben de vrouw van Victor, ik ben toch Madeleine.
- Verrek, - zeg ik - Ben jij dus Madeleine. En zit je daarom in de keuken? Omdat
je Victor's vrouw bent? Het zal wel een gekke vraag zijn. Mij benieuwen hoe ze reageert. Maar ook dit
vindt ze blijkbaar gewoon.
- Min of meer wel, ja. Als ik niet de vrouw van Victor was of van Louis of zo, wat
zou ik me dan met de huishouding hier bemoeien? Waarachtig, ze heeft gelijk. Ze zou overigens ook mijn Moeder's huishoudster
hebben kunnen zijn, maar dat ik die mogelijkheid straks overwogen heb, kan ik haar
nu moeilijk zeggen.
- Je dacht natuurlijk dat ik de huishoudster was, is 't niet? Ik sta verstomd en grijp in alteratie naar de fles wijn, die ook op 't buffet staat. Hoe è - Hoe weet je dat, bedoel je. Maar dat ligt toch voor de hand dat je zoiets dacht?
Toen je mij niet in de kamer zag zitten, hand in hand met Victor, dacht je natuurlijk
onmiddellijk. - O, Victor heeft zijn vrouw dus niet meegebracht. Of je hebt er helemaal
niet meer aan gedacht misschien dat Victor überhaupt een vrouw had. Ik neem het glas aan, dat ze me ongevraagd geeft en kijk haar weifelend aan. Ik
weet niet wat ik van haar moet denken. Is dit
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nu wat men noemt een verstandige vrouw? Of een wijze vrouw, of een vrouw met
mensenkennis? Als ik twee glazen wijn gedronken heb vind ik de moed haar te
zeggen dat ik het wonderbaarlijk vind.
- Wát precies - vraagt ze nuchter. Ja, wat precies. Ik kan moeilijk zeggen - jou Dat lijkt op een liefdesverklaring, en niets ligt verder van mijn bedoeling af dan dit.
Opgewekt ga ik weer naar boven en ik vertel Victor dat hij een aardige vrouw
heeft.
- Natuurlijk - zegt hij arrogant. Verder rookt hij een dikke sigaar en drinkt port.
Hij ligt een beetje onderuitgezakt in zijn stoel en ik zie dat hij een buikje begint te
krijgen. Met mijn blik nog gericht op dit teken van algemene welvaart vraag ik hem
hoe het in zijn praktijk gaat.
Maar Victor zegt dat hij geen gewone praktijk meer heeft, hij is directeur van een
ziekenhuis geworden.
- Dat wist je toch zeker wel? - Neen, dat wist ik niet, maar ik zeg gemakshalve Och ja, dat is waar ook, ja! Louis heeft voor mij ook een glas port neergezet. Blanche komt binnen. Ze is bij
mijn moeder geweest, zij slaapt nog steeds. Ik begin me af te vragen of dat eigenlijk
wel goed is, wel helemaal normaal. Terwijl ik mijn glas opneem, vraag ik het aan
Victor, de man die het weten kan per slot. - Is dat wel goed? - Hij kijkt op van zijn
glas, dat hij bezig is opnieuw te vullen, hij weifelt even, zet de fles weer neer en
neemt hem dan meteen weer op met een geïrriteerde blik naar mij, die ik niet thuis
kan brengen.
- Prima - zegt hij - de beste die er is. Als het rotzooi was zou ik het niet drinken,
trouwens - Dat is een logika waar ik het, in verband met hem, zeer zeker gloeiend
mee eens ben. Nu snap ik waarom hij beledigd keek; Victor die achter tweederangs
port aan zou zitten, Victor, die überhaupt achter iets tweederangs aan zou zitten, dat
zou gelijk staan met het idee, dat Mauriac zich met de borst op Sinterklaasgedichten
zou gaan werpen. Ik haast me dus te zeggen dat ik niet de port, maar het slapen van
mijn moeder bedoel. Hij verzekert dat het juist uitstekend is. Ja uitstekend, nogmaals
en met nadruk. Als ik het niet geweten had, dan zou ik er nu toch zeker van overtuigd
zijn dat hij werkelijk dokter is. De blik die hij me nu toewerpt is welwillend genoeg.
Het zal dan ook wel aan mij liggen dat ik er hem stiekum van verdenk, dat hij een
vraag, getuigend van een dergelijke intelligentie, van mijn kant niet verwacht zou
hebben. Het lijkt me overigens wel goed om aan te nemen, dat 'n hoop dingen die
me dwars zitten, eventueel aan mij zouden kunnen liggen.
Even wennen maar aan het idee, dan gaat het misschien wel.
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Het opent anders wel perspectieven en er zijn consequenties aan verbonden waar ik
voorlopig voor terugschrik me in te verdiepen. Misschien ben ik wel 'n soort laf. Ik
drink schielijk mijn glas leeg. - Nog een - roep ik in 't wilde weg. Victor, toch niet
gewend om gecommandeerd te worden, doet het automatisch. Geschikte vent, zal
hem toch eens gaan waarderen.
Madeleine komt nu ook binnen. Het dienstmeisje dat 'n vrije dag had, is net
thuisgekomen. Zo gaandeweg kom ik op de hoogte van de tegenwoordige gang van
zaken hier. Ze draait 'n paar schemerlampen aan. Louis houdt zijn glas tegen het licht
van een van die lampen.
- Prachtig geslepen kristal - zegt hij zo in 't algemeen. Dan vraagt hij aan Blanche.
- Zou dat servies nog helemaal compleet zijn? - Hoe kan ik dat nu weten? Ik ben bijna geen enkel week-end hier tegenwoordig;
en al was ik dat wel, dacht je dat ik dan bij wijze van ontspanning hier een beetje de
kasten zat te inspecteren? Ik verbaas me enigszins over het onmiskenbaar agressieve in haar manier van
praten, zo goed als ik mij verbaas over zekere ongezellige blikken, die mijn
familieleden mekaar nu ineens gaan toewerpen. Ik weet niet aan mijn hoeveelste glas
port ik intussen bezig ben, maar zeker is het, dat het geheel me langzamerhand meer
aan 'n gezapig onderonsje doet denken dan aan iets anders.
Gaan ze nu roet in 't eten gooien? Ik zal maar weer eens een tactische zet doen,
dat gaat mij vandaag zo meesterlijk af. Zal eens belangstellend informeren naar haar.
Blanche's werk op de school in...... waar ze lerares is.
- Zeg Blanche - Nee, geen belangstelling van haar voor mijn belangstelling voor
haar. Wel voor Victor die iets zegt over dat kristal, dat feitelijk van hem zou zijn. Ben ik soms niet de oudste zoon? - vraagt hij pathetisch.
- Ha, die Ezau - zeg ik hartelijk. Maar Victor herhaalt zijn vraag. - Ben ik soms
niet de oudste zoon? - Louis en Blanche halen de schouders op. Uitstekende reactie
trouwens, ieder antwoord zou immers overbodig zijn.
- Voor zover mij bekend - gaat Victor door. - Voor zover mij bekend, is dit servies
een familiestuk, dat in onze familie steeds op de oudste zoon is overgegaan. - En jij verbeeldt je nu zeker, dat het door al die jaren heen intact gebleven is, hè?
- Maar ik vroeg toch straks of het nog volledig was?
- Wat heb ik daar mee te maken? Als het toch van jou is......
- Ik begin honger te krijgen, - zegt Maria dan. Madeleine zegt dat dat wel goed
uitkomt, het zal nu beneden wel zover zijn met 't eten.
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Het zou op sommige ogenblikken zo beroerd nog niet zijn, als een familie louter uit
schoonzusters bestond. Gelukkig, ze hebben allemaal honger. Wat zijn we allemaal
eendrachtig als we naar de eetkamer gaan; die daarstraks het vervelendst waren,
lopen nu een beetje te neuriën.
Victor gaat voor het eten nog even bij mijn moeder kijken. Straks ga ik er ook
heen, of ze wakker is of niet. Ik zal het ook aan niemand meer vragen, als Victor en
Blanche daar in en uit kunnen lopen, zal ik het ook doen. Nu ik me dat eenmaal
voorgenomen heb, heb ik weinig zin meer om te wachten tot ze allemaal klaar zijn,
maar ik kan met goed fatsoen niet anders doen.
Madeleine vraagt waarom ik Yvonne niet heb meegebracht. Zij is de eerste, die
vraagt waarom mijn vrouw niet hier is. De anderen hebben alleen maar zo terloops
geïnformeerd of alles goed was thuis. Yvonne speelt in een amusementsorkest en
haar tegenwoordige contract loopt over een week af. Daarom kon ze nu niet
meekomen.
- Ik heb haar nog nooit horen spelen, zegt Maria. - Ik wel, - zegt Blanche. Zij zegt
niet - ze speelt goed - ofschoon dat toch verdomd een feit is. Overigens verwacht ik
van mijn broers of zusters ook geen waardering voor Yvonne, noch voor haar spel.
Ze is een goed violiste, maar voor mijn familie verandert dat niets aan het feit dat
zij artiste is en optreedt in een amusementsorkest in Parijs, in een bar. Uitgezonderd
mijn moeder dan, die een heel wat bredere en betere kijk op het leven heeft dan haar
hele verrekte verlichte nageslacht.
- Heb jij in de laatste tijd nog iets gemaakt? - vraagt Louis mij.
Ik schrik er altijd voor terug om over mijn werk te praten hier. Dat ik een
compositie heb geschreven voor piano en twee violen, die binnenkort voor de radio
zal worden uitgevoerd, wat betekent dat hier? En wat betekent het per saldo voor
mij, behalve dat het wat in het laatje brengt. Dat verdomde laatje zonder welke wij
trouwens niet leven kunnen. Het is uitgegeven zonder veel animo van mijn kant; ik
hield er niet van, gewoon ik hield er niet van. Het hield me af van mijn eigenlijke
werk, mijn compositie waarin ik blijf steken, telkens opnieuw op hetzelfde punt. En
onderhand leven we samen voor 't grootste gedeelte van wat Yvonne in haar bar
verdient.
Ik schuif mijn stoel achteruit en sta op. Het gesprek is via de toestand van m'n
moeder op de hypotheek gekomen, die op dit huis staat. Dat kan blijkbaar, al lijkt
het nogal 'n wonderlijke sprong. Een en ander neemt ze zo in beslag, dat op mijn
eclipsie geen acht wordt geslagen.
Mijn moeder is wakker als ik bij haar de kamer in kom. Zij vraagt - Goddank, ze
kan dus nog praten - naar Yvonne en
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naar mijn werk. Van haar kan ik het hebben, raar is dat. Over haarzelf wordt niet
gepraat bijna. Ik heb intussen niet nagelaten het stomste te zeggen wat ik met
mogelijkheid te berde kon brengen. - Het gaat niet zo best met U hè?
Zij verzekert echter dat het wel best met haar gaat. Een ander antwoord had ik
trouwens ook niet verwacht van haar. Ik zoek iets om in mijn handen te hebben, want
dat heb ik nodig als ik met iemand praat. Terwijl ik irriterende geluiden maak met
een doosje met pillen zeg ik - Al zou U geen been meer kunnen verzetten, dan zou
U waarschijnlijk nog...... Het geeft niets of ik de rest inslik, dat wat ik niet had moeten
zeggen heb ik gezegd. Zij kàn immers geen been meer verzetten, de linkerkant van
haar lichaam is toch vrijwel machteloos.
Ik heb medelijden met haar omdat zij nu proberen wil een ellendige stilte te vullen
wat haar niet lukt. Op dit moment laat ik gelukkig de doos met pillen op de grond
vallen en ik zak opgelucht op mijn knieën om de pillen bij elkaar te zoeken.
- Wat ben ik blij dat die verpleegster pas morgen komt, - zegt mijn Moeder.
Met moeite trek ik mijn arm van onder het nachtkastje vandaan. - Waarom? - Nou, dacht je dat zo'n mens het goed vond dat jij hier onder mijn bed met mijn
pillen zat te knikkeren? Waarachtig, ik kan me het moeilijk voorstellen. - Haar stem
klinkt alsof ze lacht, en terwijl ik overeind kom constateer ik dat ze dat ook doet.
Met mijn vulpen draaiend tussen mijn handen vraag ik me af hoe het mogelijk is dat
iemand, die zelfs het ene ooglid niet bewegen kan, toch nog, al kost het haar moeite,
duidelijk verstaanbaar praat. Er gaan mij nu veel dingen door het hoofd die hier
ogenschijnlijk niets mee te maken hebben. Ik kan me bijv. moeilijk voorstellen dat
iemand met haar ruzie zou kunnen krijgen. Is zij altijd zo laconiek geweest, of heeft
het leven haar zo gemaakt.
- Lag U vroeger wel eens met vader overhoop? - Gelukkig wel - Na een korte stilte zegt zij: - Het was een goed huwelijk, Jacques.
Ik kan me mijn driftige vader, die in alles altijd uitbundig was, al is hij al 15 jaar
dood, nog goed voorstellen.
- Wist U, toen hij nog leefde, ook al dat het 'n goed huwelijk was? - Dat kan ik
aan mijn moeder vragen, zij reageert daar heel nuchter op. Zeker, zij heeft het geweten,
al bijna van het begin af.
Kan ik niet wat anders zeggen dan juist het stomme niets-zeggende - Maar dat is
geweldig! - Als ik mij dat niet vroeg genoeg gerealiseerd had, was het ook geen goed huwelijk
geweest. -
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- Moet een mens dan per sé oud zijn om wijze dingen te zeggen? - vraag ik.
- Merci - zegt ze, en lacht.
- Idioot, - zeg ik dan. Want ook dat kan.
- Merci, - zegt ze weer. En hoe is het met jou tegenwoordig. Op het moment dat
ik in een bulkende lach uitbarst, komt Maria de kamer in.
- God, ben jij hier? - vraagt ze mij.
- Ik ben hier. Maar dat duurt niet langer meer - Maria gaat nadrukkelijk aan de
gang met thermometer en medicijnen, ik voel dat er nu verpleegd gaat worden.
Beneden is een gesprek gaande over het huis, weer over hypotheken, over de
vleugel, en over de dokter die vanavond nog terug zou komen. Die dokter wil ik
straks eens aan zijn jasje trekken; die hypotheken grijpen mij niet zo erg aan, maar
in weerwil van mezelf voel ik mij wel lichtelijk geïnteresseerd voor wat over die
vleugel wordt gezegd.
- Die vleugel is van mij - zegt Blanche op een toon of het om 'n zakdoek gaat, en
met ogen alsof ze op de bres moet staan voor haar leven.
Blanche heeft het bij mijn weten nooit verder gebracht dan het Franse volkslied
met één vinger. Ik tracht voor en van een piano te leven en doe dat met een die ik
heb moeten huren.
- Waarom is die vleugel eigenlijk van jou? - De manier waarop ze haar hoofd
beweegt is al de manier van iemand die genoeg heeft van het onderwerp. Toch zegt
ze, sereen maar wel min of meer onlogisch - Omdat vader daar altijd op gespeeld
heeft - Dit is het moment voor sleutelbossen voel ik. Dat ze onlogisch is kan ik hebben
maar haar engelenblik kan mij tot razernij brengen.
- Wel Godallemachtig, dat is... Met enige inspanning verbijt ik 'n krakende vloek. Hier geeft men er klaarblijkelijk
de voorkeur aan mekaar in bedekte termen uit te kleden. In de stilte die nu valt zoek
ik naar een opmerking die mij bevredigen zal en toch in hun vocabulaire past, en
bovendien begrepen zal worden. Tenslotte zeg ik tam - Was hij soms jouw vader
alleen? Of heeft mijn vader er bijgeval ook al eens op gespeeld? Ik voor mij vind dit geen onaardige opmerking; de anderen kunnen het niet
waarderen. Plotseling ben ik degene die ruzie heeft gezocht, merk ik. Na een kort
moment vol heftige commentaren is het heel duidelijk, en zelfs bijna voor mij ja,
God-betere, dat ik zo grof ben om ruzie te willen maken over de vleugel, mijn
moeder's nalatenschap dus, en dat terwijl - veelzeggende blikken, opwaartse
hoofdbewegingen naar boven waar mijn moeder ligt.
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Ik heb het gevoel of, tegelijk met de feiten, mijn maag wordt omgedraaid. Ik kan wel
kotsen, zeg ik. - Bah. Dat begrijpen ze niet, dat wordt niet gezegd, maar ik zie het op hun gezichten Zie je wel? Die vent is gek! Ik ben de eerste die later op de avond de auto van de dokter voor de deur hoor
stilhouden en het lukt mij ook om hem bij de voordeur op te vangen voor een van
de anderen weet dat hij er is. Ik had er meer aan gehad als ik hem gesproken had
nadat hij boven was geweest maar ik kom nu dan toch te weten dat mijn moeder een
eventuele volgende aanval niet zal overleven.
Victor en Blanche lossen elkaar deze nacht bij mijn moeder af, morgen ben ik aan
de beurt als de verpleegster naar bed gaat. Die verpleegster komt de volgende morgen
al vroeg. Victor en Blanche slapen. Louis en Maria, die in dezelfde stad wonen, zijn
naar huis gegaan zolang. Ik probeer een tijd lang om aansluiting te krijgen met Parijs,
wat me na anderhalf uur lukt. Ik weet niet waarom ik het doe maar ik vraag Yvonne
of ze voor die paar dagen niet voor een invaller kan zorgen en hierheen komen.
Yvonne zegt dat ze het proberen zal. Haar stem is laag door de telefoon, dat is altijd
zo met Yvonne's stem. Als je haar gewoon hoort praten is haar stem een beetje laag
en enigszins hees en toch muzikaal. Soms heb ik, als ik middenin mijn werk een of
andere moeilijkheid tegenkom of niet verder kan, ineens Yvonne's stem nodig, op
wat voor manier ook en wat ze dan ook zegt. Nu overkomt mij het zonderlinge, dat
wat ik in jaren niet meer heb gehad en daarom vind ik het zonderling, ik heb nu nodig
te werken, te trachten te componeren, omdat ik Yvonne's stem hoor.
De vleugel staat in mijn vaders vroegere werkkamer, verbonden door een deur die
uitkomt in de slaapkamer waar mijn moeder ligt. In gedachten blijf ik bij die vleugel
staan en sla zo zacht mogelijk een paar toetsen aan. Hij is in lang niet bespeeld maar
toch niet ontstemd.
Daarna druk ik voorzichtig de kruk van de tussendeur naar beneden. De zuster
komt meteen naar de deur toe en vraagt of ik 's middags niet even terug wil komen.
Mijn moeder is de hele nacht wakker geweest en nu net in slaap gevallen. Ik ga weer
terug naar de vleugel in de andere kamer. Mijn God, wat doe ik hier. Ik heb nu alles
wat ik nodig heb en het is onbereikbaar. Ik kan hier toch niet spelen terwijl mijn
moeder slaapt in de kamer hiernaast. Het gaat me nog even door mijn hoofd dat ik
naar Maria en Louis zou kunnen gaan, daar is een piano. Maar dat verwerp ik ook
meteen weer. Zij hebben twee drukke kinderen, overigens heel aardig maar ongeschikt
te enen male om daarbij te werken. Bovendien, Maria en Louis zouden het niet goed
vinden; zij weten niet immers dat het noodzaak voor mij is juist op
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het ogenblik. Zij zouden het verkeerd gaan uitleggen en dat kan ik nu zeker niet
vedragen. Ik ga naar beneden, grijp mijn jas en loop de straat op, wanhopig en
gelukkig tegelijk.
Om negen uur 's avonds gaat de verpleegster naar huis. Ik heb voorgesteld om tot
vijf uur op te blijven zitten bij mijn moeder. Voor die tijd hoef ik niet afgelost te
worden, ik heb het gevoel dat ik toch niet zal slapen. In de toestand van mijn moeder
is geen verandering gekomen. Volgens mij is dat geen slecht teken, ofschoon de
dokter dat niet ronduit heeft gezegd. Maria en Louis, die tegen de avond terug waren
gekomen, besluiten nu thuis te gaan slapen. Blanche gaat met ze mee en om half
twaalf belt ze op hoe de patiente is, en of ze eventueel bij Maria en Louis kan blijven
slapen. Ik neem de telefoon aan en Vic, die juist naar bed zou gaan, blijft even staan.
- Dat is Blanche zeker? - Ja, ze vraagt of ze vannacht weg kan blijven. Vic neemt het van me over.
- Bridge? Daar zou ik ook wel zin in hebben maar nu niet, ik verrek van de slaap?
Wat? Ja morgen misschien. Het is beter dat ik 's nachts in huis blijf begrijp je. Zeg
tegen Maria dat ik morgen eens bij de kinderen kom kijken.
- Hoe bedoel je, opbellen eventueel? O als het nodig zou zijn om moeder, ja
natuurlijk. Overigens lijkt het mij dat ze een rustige nacht zal hebben. Jacques? Ja
die blijft immers op tot 5 uur, dan lossen Madeleine en ik hem af.
- God kind, dat spreekt toch vanzelf; in dat geval zou ik Maria en Louis toch ook
moeten waarschuwen?
Ik kijk ondertussen naar het gladgeschoren gezicht van Vic - en dat om half twaalf
's avonds, ik kijk naar de vouwen in zijn broek - en ik begin me af te vragen hoe het
komt dat ze me zomaar een hele nacht alleen op mijn moeder los laten terwijl men
mij klaarblijkelijk geen telefoongesprek kan toevertrouwen.
- Goed Blanche blijft dus weg vannacht, het is mij om 't even. Victor en Madeleine
gaan naar bed en mijn zegen nemen ze mee, o.a. om de croquetjes en de haringsla
die Madeleine me meegeeft als ik naar boven ga. Madeleine zegt nog dat ik haar
roepen moet als ik haar nodig heb.
Ik zit bij het bed en waak.
- Wat doe je? - vraagt mijn Moeder.
- Ik waak. De haringsla stinkt naar uien en naar vis. Niet helemaal onlogisch feitelijk maar
ik zet het toch maar een eindje uit de buurt voorlopig.
- Je kunt de radio hier wel inschakelen. - Kunt U dat wel hebben? Wilt U muziek horen? - Ja zij wil muziek horen.
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Ik haal de radio van beneden en schakel hem in. Met tegenzin zoek ik 'n station, er
is eigenlijk maar één soort muziek die ik wil horen en die ik dan ook hoor, de hele
dag, en waar ik geen uitweg voor weet.
- Laat maar - zegt m'n moeder plotseling, - laten we maar een beetje praten.
Praten, ik wil wel maar ik kan niet, ik moet toch immers luisteren.
- Die compositie waar je me laatst over schreef, weet je wel?
Die compositie, ja. Maar mijn blik wordt getrokken door een gebogen paneel in
het mahoniehouten kastje waar het licht van de schemerlamp op valt. Het is de door
de door de zon beschenen rug van een beest in de wildernis, zijn achterpoten drukken
in de wortels van een boom, de nagels van de voorpoten klauwend in de stam. Het
beest in zijn verticale houding, het staat stil en luistert, het hoort iets. Het hoort dat
waar ik ook naar luister. Ik kijk naar mijn moeder en wens dat ook zij het horen zal.
Ik sta nu aan het voeteneind van het bed.
- Waar ben je? - vraagt mijn moeder.
Werktuiglijk zeg ik: - Hier ben ik. - Neen - zegt ze - Je bent God weet waar, maar niet hier. Wil je niet wat voor me
spelen hiernaast? - Moet U niet slapen dan? - Nee, ik wil liever zo lang mogelijk wakker blijven, Jacques Ik haal mijn bijna voltooide compositie uit mijn binnenzak en sla de klep van de
vleugel open. Mijn handen zijn zo vreemd, net of ik veel gedronken heb. Alles is
trouwens zo vreemd ineens, mijn benen ook. Ik val zwaar op de kruk neer.
Iemand legt een hand op mijn schouder, die hand wil mij terughalen ergens vandaan
waar ik gelukkig ben, waar ik mezelf niet ben en waar ik blijven wil. Ik schud die
hand af en vergeet hem dan.
Toch kom ik terug en dat gebeurt als ik voel dat iemand mij van opzij aankijkt.
Het is Madeleine die daar zeker al even gestaan moet hebben. Zij zegt mij dat mijn
moeder intussen gestorven is.
Hoelang ben ik weggeweest? Madeleine zegt dat het nu drie uur in de nacht is als
ik haar er naar vraag. Wat ik weten wil is, of mijn Moeder nog heeft kunnen luisteren
naar wat ik wenste dat zij zou horen. ‘Ik wil zo lang mogelijk wakker blijven’ heeft
ze immers gezegd. Als ik haar gestorven gezicht zie weet ik met zekerheid dat ze
juist lang genoeg wakker is geweest.
Ik kijk naar Victor die daar, uit 't lood geslagen en zonder zijn gewone
zelfverzekerdheid, tegen de muur leunt. Je bent arm op dit moment, denk ik, veel en
veel armer dan ik. En ik voel
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medelijden en sympathie voor hem. Ik heb vrede met alles en iedereen op 't ogenblik.
Mijn moeder is dood. Een van de goede dingen van het leven is wel dat het niet
oneindig is.
Madeleine gaat naar beneden om de anderen te telefoneren. Is dat nodig. Zo in 't
holst van de nacht. Ik laat haar toch gaan en ik reken onderhand uit, wat mij in lang
niet is gebeurd, hoe lang het nog duren moet voor Yvonne hier kan zijn. De dood is
goed, het leven soms ook. Volmaakt tevreden kijk ik de kamer rond tot mijn oog valt
op het bord met de resten van de haringsla. Ik neem het op en breng het weg; want
dit is het enige wat mij hindert nu.
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Hendrik de Vries
Vestdijk als dichter*
I. De slangenbezweerder
Vestdijk is zoozeer ‘van zijn tijd’, dat het analyseeren zijner deugden en gebreken
ongeveer gelijk staat met een critiek op een belangrijk deel van de jongere,
onmiddellijk na hem komende generatie. Kunsthistorisch volgt hij op Slauerhoff.
Diens prozakant vertegenwoordigt hij a.h.w. sterker dan Slauerhoff zelf, wiens ergenis
hij wekte door zijn ‘Ina Damman’; een bewonderenswaardig boek dat volgens
Slauerhoff in een veel te kleine wereld speelde, en hem wellicht pijnlijk in herinnering
bracht: hoeveel voeling hij zelf met dat wereldje bewaarde. Als prozateur is Vestdijk
dan ook stellig, ondanks alles, de meerdere van Slauerhoff. Alleen diens Opstand in
Guadalajara houdt het m.i. naast het beste proza van Vestdijk uit. Dat hij als dichter
nog veel stelliger Slauerhoffs mindere is, ligt in de aard van hun verhouding tot kunst
en leven. Slauerhoff behoorde evenzeer tot het romantisch vitalisme van Het Getij
als tot het psychologisch cynisme van Forum. Vestdijk, één en al Forum, toont de
meest monstrueuse ontwikkeling van een woekerplant waardoor haast elke romantiek,
en inzonderheid de groote, als van Poe en Hoffmann, wordt aangetast: het
ontnuchterende sarcasme, gevolg van een tot ziekte geworden zelfontleding, waaraan
de wrevel tenslotte minstens evenveel deel krijgt als de waarheidsdrang. Men legge
zijn vertaling van Poe's dichterlijkste verhalen, onverschillig welke passage, nevens
die van Ankersmit (Wereldbibliotheek: Tien Vertellingen) om te beseffen hoe ver
de romantiek in Vestdijk is leeggebloed: die romantiek die niets meer of minder is
dan poëzie-in-eigenlijkezin. Men zou zelfs meenen: volkomen leeggebloed. Doch
dit wordt weersproken door de feiten.
Aangewezen dus op het proza, en op de grensgebieden der poëzie, doch door de
rusteloosheid van een schrijnend gemis gedrongen tot ontdekkingstochten naar het
dichterlijk ‘binnenland’, beproeft hij ongeveer alle kunstgrepen die hem derwaarts
toegang moesten verschaffen. Hij herinnert hierbij aan Anton Wachter, die wil
bewijzen dat hij nog iets meer is dan enkel ‘naarstig’, en het wordt vooral duidelijk:
waarom hij de naam

*

Naar aanleiding van ‘Thanatos aan Banden’, ‘De Bezige Bij’, A'dam 1948
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‘duivelskunstenaar’ zoo verontwaardigd afwijst. Want hij verwerft ongeveer wat
men door een verbond met de duivel zou kunnen verwerven. Geheel daargelaten wat
hij overigens als mensch is, heeft hij als kunstenaar minder de gloed van een
demonisch bezetene dan de kilheid van een contractant met het satanische. Dat hem
innerlijk moet uitmergelen, hóé hij de wereld ook verbluft met een steeds
duizelingwekkender veelzijdigheid, en met een overproductie die herinnert aan
Amerikaansche recordzucht, maar daarin zeker niet haar grond zal hebben (zeer
waarschijnlijk wel: een latere, bijkomstige prikkel; het zou tenminste vreemd zijn
wanneer deze uitbleef). Veeleer beteekent ze een strijd-op-leven-en-dood met de
‘bitterheid, de ware dood in 't leven’, met ‘de dood in mij’: de levensleegte. Hij is
de slangenbezweerder die doorspeelt omdat hij zich verloren weet (verloren waant?)
wanneer hij zich de rust gunde die hem aan zichzelf zou moeten teruggeven. Erkend
moet worden, dat wij zulk een rust met gemengde gevoelens aan zouden zien. Het
verschijnsel Vestdijk is zoo merkwaardig dat wij het, door een onzalige
nieuwsgierigheid, tot het wellicht zeer bittere einde willen zien uitzieken, zonder ons
af te vragen of het, in andere banen geraakt, niet nog merkwaardiger had kunnen
worden. Hoe het zij: deze vragen zijn ijdel; Vestdijks tragiek, verbonden en verwant
aan die van de moderne menschheid, gaat voort ‘and will not swerve aside’, tenzij
langs kronkelwegen die haar meer bevestigen dan weerspreken.
Sierksma, ook in dit opzicht leerling van Ter Braak, acht met het woord ‘distantie’
de kernvraag aangeduid waarvoor Vestdijks werk ons plaatst (Vestdijk-nummer van
Podium). Hij noemt nl. Vestdijk: ‘de verpersoonlijkte distantie’, acht met dit woord
‘distantie’, ‘een van de centrale aspecten van dit schrijverschap omschreven’, maar
gaat helaas zoo ver: het ‘een schone en wijze gril van het leven’ te noemen: ‘dat het
van al de Forum-schrijvers alleen Vestdijk heeft laten doorwerken als de enige met
wie de jongeren zich niet konden identificeren, als de enige die de rol kon vervullen
van de psychiater, die op een objectiverende afstand de uit nood gesmede banden
kan helpen losmaken’. Over deze ‘schone en wijze gril’ die de mede-Forumers
ontijdig deed zwijgen, verheugt Sierksma zich feitelijk evenmin als wie ook van de
onzen; hij noemt haar dan ook vervolgens, blijkbaar iets ter verzachting: ‘een toeval,
maar een toeval waarop men acht moet slaan’ en voegt er bij:
‘Het spreekt tenslotte wel vanzelf, dat geheel los van deze persoonlijke belangen,
Vestdijks oeuvre de kernvraag stelt naar de verhouding tussen hechting en onthechting,
tussen ‘de totale inzet der persoonlijkheid’ en de ‘distantie’.
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Deze beschouwing is allereerst belangrijk als getuigenis van zielsverwantschap. De
vraag blijft, hoever deze ‘kernvraag’ ons brengt. Want het is overdreven, dat Vestdijk
‘overal en altijd distantie schept’. De ondragelijke spanningen die hij vooral tegen
het einde van zijn verhalen soms weet te verwekken moet hij nog tijdens het schrijven
doorleefd hebben. En in het uit den treure ophalen van vroege jeugdherinneringen,
altijd schrijnend, ligt een aanwijzing dat hij er nooit geheel mee afrekent: dat noch
de tijd, noch de litteraire verwerking hier de afstand kon scheppen die normaal-weg
onvermijdelijk ontstaat. Ook de humor blijkt hier maar een matig middel tot
afstandneming; de ironie waarmee Anton Wachter wordt gezien breekt de beklemming
niet, en het overweldigend-kluchtige van de slotapotheose van mijnheer Visser is
een stuk van de spanning zelve. Tenslotte moet men zich afvragen: wat de ‘totale
inzet der persoonlijkheid’ beteekent. Wanneer ontnuchtering en zelfontleding een
zoo belangrijk deel van de persoon vormen als bij Vestdijk, vormen ze een even
belangrijk deel van de ‘inzet’. Maar ook wie in de meer gangbare zin ‘met volle
inzet’ werkt, moet, hoe onbewust ook, ergens een zekere afstand bewaren, wil hij
niet in den blinde voorthollen of omtasten. Dit is de oorzaak waardoor hartstochtelijke
gedichten zoo zelden zuiver zijn. M.a.w.: waardoor er zoo weinig echte gedichten
bestaan.
In Vestdijks verzen heeft de afstandneming doorgaans een veel fatalere beteekenis
dan in zijn verhalen, en dit heeft zijn oorzaak in de bijzondere, ook door hem zelf
opgemerkte verhouding tusschen zijn proza en zijn poëzie. Het voorloopig karakter
dier ‘poëzie’, als ‘voorstudie tot proza’, is in strijd met het beslissende en
onherhaalbare dat het echte gedicht kenmerkt. Hiermee is zijn ‘poëzie’ alleen
veroordeeld als poëzie-in-engere-zin; ook de versvormige vermomming van proza
kan artistiek gerechtvaardigd zijn; kan veel meer beduiden dan heel wat ‘ras-echte’
maar zwakke poëzie. Vestdijk heeft onvergetelijke passages geschreven waarin zijn
dichterlijk wezen opstaat in felle kamp met eigen verstikkingsdood; een spanning
tusschen proza en poëzie zooals Adwaita deze niet of nauwelijks nijpender gaf. Als
voorbeeld zou ik grootsche, aangrijpende fragmenten willen geven uit Mnemosyne
in de Bergen; doch dit epos besprak ik reeds uitvoerig in Critisch Bulletin (Jan. 1947),
en het zou geen zin hebben hier een herhaling te bieden van de daar uitgesproken
bewondering voor de eerste vier zangen, en voor een belangrijk deel van de laatste
(negende) en van mijn aan ontsteltenis grenzende verbazing over de mislukking van
de rest. ‘Blijkbaar heeft zijn eigenlijke bezieling Vestdijk plotseling losgelaten, en
plaats gemaakt voor een panische drang tot overhaast voltooien’, schreef
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ik; hier zou ik het willen formuleeren: ‘Blijkbaar heeft het verdrag met de duivel,
wat dit ook zijn mag, zich plotseling weer doen gelden.’
De vrijheid die dit hem gelaten had, was een betrekkelijke, doch hoogst
waardevolle. Met wilde flitsen werden afgronden van eVstdijks wezen onthuld, en
alle zelfs dáár doorvretende overbedachtzaamheid kan het hartstochtelijke van de
mijmeringen en het intense van de schilderingen maar weinig dempen. Een bijzondere
zijsprong veroorlooft hij zich nog door de driest-rake nabootsing van een dol
jodelliedje. Hierin is iets van de weergalooze imitatie-gave die hij toont in het
Brettellied van Else Böhler, maar het werd niet giftig, alleen overmoedig-frisch, en
geeft de laatste toets van realiteit aan het koortsdroomachtigsombere geheel;
koortsdroomachtig ook om zijn apotheosekarakter.
Doch deze en dergelijke momenten beduiden intermezzo's. De leegte daartusschen
vult hij met een gedwongen spel. Hij kan zijn slangen niet opbergen; hij moet ze
bezighouden; desnoods met een schorgeblazen fluit.

II. Thanatos aan ondeugdelijke banden
Thanatos aan Banden opent met een sonnettencyclus die aan de geheele bundel zijn
naam gaf, en op zijn beurt een sonnet van dezelfde naam bevat. Dit zou een kernvers
moeten zijn, maar het mist alle kern; is te wezenloos om zelfs maar zákelijk een
situatie te kunnen opbouwen; aan plastische of penetrant-suggestieve uitdrukking
komt het nog minder toe. Psychologisch is het volkomen fout, een gevecht met een
fakkeldrager te beschrijven zonder eenige aanduiding wáár, tijdens het gevecht, de
fakkel blijft, die na het gevecht ‘gedoofd’ wordt. Wanneer bij de worsteling wordt
geroepen ‘Tot ik u tem!’, en de worstelaars liggen vervolgens naast elkaar, is de
‘wijze fluisterstem’ van de tegenstander geen voldoende aanduiding: in hoeverre dit
temmen gelukt is. Ook verder ontbreekt niet enkel de groote lijn, maar eigenlijk alle
lijn:
In 't Grieksche landschap zag ik uit naar hem.
De fakkeldrager uit mijn prille jaren
Kwam daar, doodsspreuken preev'lend, aangevaren.
Wij worstelden. Ik sprak: ‘Tot ik u tem!’
Maar toen ik naast hem, hijgend aan 't bedaren,
Terneerlag bij die wijze fluisterstem
Die voortging, won mijn taal een and're klem:
‘Kon ik u dooden, ik zou u niet sparen’.

Libertinage. Jaargang 2

266
Wij worstelden. 'k Bond hem de blanke leden,
Doofde de fakkel, ontstal zijn sandalen,
Propte zijn mond. - Na aldus vele malen
In 't enge krijt met hem te zijn getreden
Was 't mij, nu ik zijn fluistertoon moest derven,
Of ik van moeheid nimmer meer kon sterven.

‘Blanke leden’? Déze doodsgod is het kaalste geraamte dat men kan ontmoeten. Het
nut van de sandalenroof wordt ons te raden gegeven; blijkt ook niet uit de verdere
gevechten (bijv.: of hij op deze sandalen kon vliegen). Het proppen van de mond
geschiedde doeltreffend, gezien het latere derven der fluistertoon. Doch ‘Na aldus
vele malen In 't enge krijt met hem te zijn getreden’ (welke eng krijt? het Grieksche
landschap?) bewijst hoe halfslachtig het binden geschiedde. Het slot getuigt van
zelfkennis; onverschillig of men het zóó opvat: dat juist de moeheid hem belet, op
te houden, dan wel: dat, wanneer hij ooit van moeheid had kunnen sterven, dit reeds
gebeurd zou zijn onder het aanpassen van zooveel slechte maskers als de meeste
zijner gedichten vormen.
Dit sonnet heeft niets van een worsteling, behalve het uitputtende; geen andere
spanning dan de inspanning van wie een mislukt gesprek probeert gaande te houden.
Het abstract-symbolische van de opzet behoefde niet zulke funeste gevolgen te
hebben; een even abstract-opgezet, maar beginselvaster uitgevoerd vers van verwant
onderwerp, door Hélène Swarth: ‘Erinnering’ (Uit Passiebloemen, 1891) lijdt wel
is waar eveneens aan het al te schematische, bewuste der bedoeling, maar verloochent
deze op-zich-zelf-onjuiste basis minder en behoudt hierdoor meer karakter, meer
(ook: artistieke) eenheid. Nóch als droom, nóch als dagdroom is dat gedicht geheel
te aanvaarden, maar het onderscheidt zich scherp van ‘Thanatos aan Banden’ door
veel sterkere (vooral ook: innerlijke) realiteit:
Ik dwaalde in 't woud met mijn Erinnering
Tusschen de wilgen, bij den watersprong.
Daar bond ze me aan twee boomen vast en zong
Slepende zangen zacht en zonderling.
'k Stond als gekruisigd en haar zingen drong
Diep in mijn ziel, tot me elke vreugd verging.
Toen daagde ik trotsch haar uit ter worsteling
En brak den boei die mij tot luistren dwong.
En met Erinnering streed ik lang en fel,
Tot zij bezweek en, tusschen 't oeverriet,
In 't water stortte met een zwanezang.
Lang bleef zij drijven op de waterwel......
- Heksen verdrinken, maar verzinken niet En 'k hoor dat zingen toch, mijn leven lang.
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Ook dit is geen volmaakt gedicht; noch innerlijk, noch uiterlijk. Het heeft gebreken
die men op het oogenblik zwaar aanrekent; een theatrale styleering die men thans
als overdrijving voelt, maar die destijds het natuurlijke gevolg scheen van het
concentreerende (ook: gevoelsconcentreerende) karakter der kunst-als-zoodanig. Het
heeft een willekeur, anderzijds, die beter in een echte dan in een zoo duidelijk
gearrangeerde droom zou passen; daardoor (en daardoor alleen) vraagt men: waarom
‘aan twee boomen’? Zelfs op de symboliek valt iets af te dingen (alweer: omdat het
geen echte droom-symboliek is). Wanneer de herinnering niet verzinkt, en haar
gezang hoorbaar blijft, staat dit, symbolisch, er mee gelijk dat zij niet bezweken is,
en niet verdronken. Toch voelt men onmiddellijk dat deze fouten lang zoo diep niet
zitten geworteld als die bij ‘Thanatos’. De fakkeldrager, die ‘in 't Grieksche landschap’
komt aangevaren mist alle pittoreske lijn. Voor het effect van de fakkel is het bijv.
beslissend, hoe de verlichtingstoestand van het landschap mag zijn. terwijl zelfs een
aanduiding als ‘avondlandschap’ ontbreekt. Hoe hij ‘aangevaren’ kwam, van hoever
hij voor het eerst gezien werd, dit alles mist men sterk; niet uit nieuwsgierigheid,
maar uit behoefte aan een wezenlijke impressie, en wegens het volstrekte ongeloof
waartoe de verteltrant ons dwingt. Daarentegen: de bestendige aanwezigheid der
‘Erinnering’ vraagt, artistiek, niet om een verklaring; de worsteling is veel zinrijker
en het karakter der strijdenden veel overtuigender. Het bosch is er, en de fataliteit
van het zingen eveneens; er is een muziek waarin een vrij nuchter woord als
‘zonderling’ toch voluit mee-klinkt. Kortom: er is een lang niet onvertroebelde, doch
zeer voelbare authenticiteit. Deze ontbreekt ook bij Hélène Swarth maar al te vaak;
en deze ontbreekt in ‘Thanatos’ en in de meeste verzen van dezelfde serie. Ze zijn
geen toevallige, maar noodzakelijke mislukkingen. Ook waar wel markante détails,
met een meestal schrale en schampere typeering, dit zoeken te vermommen. Het is
het pseudo-wijsgeerige, waardoor fragmentarisch-plastische, of karikaturaal-plastische
verzen worden bedorven. Verzen als ‘De Komeet’:
......Dan, afgewimpeld, spoedde
Hij zich naar 's hemels kilst gelegen part,
Een staart vol angst meesleepend als een roede
Ter zelfkastijding......

Want wanneer deze komeet gaat mediteeren over God en over de bijgeloovige mensch,
interesseert hij ons niet meer. Juist zooals een gevecht met een fakkeldrager, waarbij
we nergens te hooren krijgen of de fakkel als wapen wordt gehanteerd of als
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belemmering weggeworpen, ons niet aangaat. Deze cyclus ademt een sfeer van
onverschilligheid en verveling: een ‘distantie’ in de fataalste zin, die een grove fout
vormt, waarvan de andere ontelbare fouten enkel symptomen zijn. Het ‘Gebed’,
waarin aan God min of meer de les wordt gelezen, is feitelijk een miniatuur-pamflet
op rijm, en wel op slordig rijm. Zeldzaam zijn de momenten waarin de lyriek wordt
benaderd.
En 't lied dat mij mijn eigen moeder voorzong:
Dat wat hier ééns bestond voor God bestáát,
Zingt slechts de weemoed van zijn verre oorsprong,
Waarnaar wij raden, die het zelf maar raadt,

en zulke momenten verzinken weer in toevoegingen als:
En waartoe het, gevloekt als 't zwarte zaad,
Wie weet niet eens bij zijn geboorte doordrong......

Dit ‘zwarte zaad’ is weer een voorbeeld van het voortdurend geschuif met
onbelangrijke speelstukken. Een geschuif, zoo ongeduldig makend, dat de wrevel
van de schrijver zich aan de lezer dreigt mee te deelen, en hem onontvankelijk zou
maken voor de betere momenten. Men moet er verzen uitlichten, en ze geheel
afzonderlijk herlezen, om te weten wat ze waard zijn. Ook omdat men, omgekeerd,
aan de veel te omslachtige zegging zóó kan wennen dat men een vers overschat;
zulks gebeurde me bij ‘Het Oude Schilderij’, waarin Vestdijks naijver jegens de
schilderkunst bijna een nieuwe artistieke triomf bereikte, maar dat toch te veel
uitpuzzelingsijver van de lezer vergt. Het beste sonnet van deze cyclus acht ik het
volgende, waarin het wijsgeerigbespiegelende wèl met het zintuigelijke versmolt;
een voorbeeld hoe hij, hoewel nooit in eigenlijke zin lyrisch, toch die
vermoeidheid-van-de-lyriek weet uit te mijmeren die de grondtoon is van alles wat
Karel van de Woestijne voortbracht, en talrijke andere modernen:

Kwijnende liefde
Het najaar, liefste, laat zijn lommerhoven
Maar langzaam bronzen, tegen wil en dank,
Om met dit uitstel van zijn zwaarste klank
Ons laat beraamde gaven voor te toov'ren.
Het bruinste blad ligt op de steenen bank.
Zet u daar niet: is hij ook warm van boven,
Van onder is 't er kil als in de kloven
Die schaduw zaam'len in de wijnbergflank.
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Het zonlicht doet de laatste hommels gonzen:
Een bruiloftslied, waarvan 'k de oorsprong ken,
En de bestemming, die ik blindelings nastaar.
Wie weet hoe hij beminnen moet in 't najaar,
Hij spreke; want zijn raad is goud waard, en,
Liefste, zijn liefde stellig méer dan de onze.

‘Een bruiloftslied waarvan ik de oorsprong ken’ zou beter passen bij het vloeiend
versmelten der klinkers waartoe dit adagio uitlokt; men verwondert zich bij hem,
evenals bij Dèr Mouw, telkens dat hij zulke stroefheden niet instinctief ontweek of
herstelde. Maar niemand zal in dergelijke verzen Vestdijks grootste kracht zoeken.
Wenden wij ons tot de meer epische, waarin hij soms hoogst bewonderenswaardig
is.

III. De dichtende criticus
Ook in zijn verzen is Vestdijk criticus en essayist. Nergens duidelijker dan wanneer
hij hierin voortbrengselen van geheel andere kunstsoorten dan de poëzie vertolkt,
want zulk een vertolking is tevens een afrekening met vorm en inhoud van die creaties.
Dit genre is niet nieuw; zijn voornaamste leermeester in dezen is ongetwijfeld Rilke,
maar wellicht heeft niemand vóór hem het met zulk een hardnekkigheid beoefend,
en zeker is het voor niemand, als gedrag, zoo kenmerkend. Ook een
kunstvoortbrengsel is hem in verreweg de eerste plaats een psychologisch curiosum;
zijn versvertalingen blijven curiosa. Hoe meer de origineelen reeds dit karakter
hadden, hoe meer zijn vertaling bevredigt. Ongetwijfeld was hij ten aanzien der dertig
gedichten van Emily Dickinson hierdoor gelukkiger dan ten opzichte der beide
balladen (The Conqueror Worm en The Haunted Palace) van haar landgenoot Poe die hij trouwens, als deel van vertellingen, wel vertalen móést. Van daar ook dat
onnoozele ‘kunstwerken’, zooals de beschilderingen van stoomdraaimolens, hem
ruim voldoende boeiden om ze eveneens grondig in versvorm te analyseeren als
pseudo-triomfen van allerprimitiefste romantiek (hem bovendien persoonlijk rakend
als betrokken bij zijn zeldzaam scherpe kinderherinneringen). Foto's vormen soms
objecten, om verwante redenen; het worden, als ik het zoo mag uitdrukken, een soort
psychologische negatieven.
Thanatos aan Banden bevat, behalve een twaalftal ‘echte’ vertalingen, ook een
vijf- of zestal vertalingen uit de taal van een andere kunst in die der poezie. ‘De
Onvoltooide Fuga’ is meer een overpeinzing bij een muziekstuk dan een vertolking
daarvan; zoo zijn ook de ‘Graflegging’ (naar Titiaan) en ‘De Miskende Phoenix’
(naar Rembrandt) geen eigenlijke verwoording van het
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schilderij, meer een zoeken van de dramatische synthese, maar het worden
grensgevallen. Evenzoo ‘Alegretto Inmocente’, naar Haydn's Klaviersonate no 10.
Deze bewijst hoe de slangenbezweerdersachtige kilheid soms overgaat in een
voorname koelheid, milder en bijna vroom.. Men kan hier en daar meenen, zoo geen
engelen-muziek, dan toch Jan Engelman te hooren:
Verlangt ge op deze tonen
Het kostlijk wederwoord?
Laat mij u medetronen
Naar wat ik heb gehoord:
Onschuld, en zonder tranen,
Van 't klinkende kristal,
Verblind van diaphane
Verliefdheid op 't getal,
Van meet af aan beladen
Met meetkunst van het hart
Heelend de diepste schade
Op de edelmaat driekwart.

Daarna maken de zonderlingste gezochtheden dit weder onmogelijk. Het wordt niet
werkelijk ‘diaphaan’, de onmuzische verhaspeling der andere verzen herhaalt zich
als automatisch:
Driekwart: een dans vol losheid?
Maar nu is 't rustenstijd:
Een kind dat een kolos wijdt
Tot weemoed na de strijd:
David, vol teed're grillen
Na 't werpen van de steen,
Gaat Goliath bedillen
Die eerst zoo machtig scheen,
Maar nu terneergeslagen
De hand strekt naar muziek
Als naar koelwaterzegen
En windsels balsamiek.

Het is te veel gevergd: de gevallen kolos Goliath, gewijd tot weemoed door het kind
David, vol teedre grillen, dat hem echter, ondanks die teederheid, bedillen gaat - wie
kan zooiets gelooven? Het slot is wel te verdedigen, maar heeft die verdediging te
noodig. De knaap kan hem toelachen (d.w.z.: uit de lach van de knaap kan hem
datgene toelachen) ‘wat uit de speeldoos klinkt’ (d.w.z.: dezelfde onschuldige
vreugde), maar de samenhang blijft te omslachtig, de zegging te gewild:
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O goddelijke toedracht:
De reus die gromt en krimpt,
Terwijl de knaap hem toelacht
Wat uit die speeldoos klinkt
En steeds zal blijven klinken
Waar toorn voor weemoed wijkt:
Een teug zoo diep te drinken
Uit wat zoo nietig lijkt.

‘Barokcantate’ is iets als een parodistische rijmcritiek; het zou evengoed op een
schilderij als op een muziekstuk kunnen doelen, en in beide gevallen rechtstreeks
‘naar-het-model’ genomen zijn. In elk geval is het prachtig; zoo prachtig als alleen
een heimelijke liefde het kan ingeven. Want Vestdijks verhouding tot de barok is
een liefde-haat; al zijn pogingen tot afrekening hiermee zijn bevestigingen van eigen
diepe verbondenheid. Dat Vestdijk niet meer tot de historische barok, in eigenlijke
zin, kan behooren, heeft hier enkel het practische gevolg: dat hij, door ‘distantie’ nu: in de gunstige zin - haar wezen beter onderkent dan haar tijdgenooten; waardoor
o.m. zijn parodieën en transponeeringen ook genietbaar zijn voor wie zich overigens
allesbehalve aan de barok verbonden voelt, Vergelijkt men deze ‘Barokcantate’ met
het qua genre er tamelijk mee gelijkstaande ‘Allegorische Muziek’ naar Hieronymus
Bosch (herdrukt in Klimmende Legenden) dan ziet men hoe daarin ijskoude haat
tegen ‘heelt 't bedrijf der middeleeuwen’ wordt uitgestort, veel te grimmig om een
echte lach toe te laten, terwijl de ‘Barokcantate’ humor geeft, waarom men, naar
gelang der momenteele ontvankelijkheid, kan glimlachen of schateren, maar altijd
met echt genoegen. De atmosferische typeeringskunst is hier even absoluut als daar;
maar we zijn in een ander wereldje:
Vier eng'len zagen 't licht
Een kruisberg gaan beschijnen.
Zij strooiden kristallijnen
Loktonen in het rond,
Verborgen hun gezicht
Achter vier violijnen
En een papier vol lijnen
Waarop te lezen stond:
(majeur)
‘Wij brengen u naar 't heil
Terug, wij brengen u
Naar 't heil terug, en u
En u terug naar 't heil.’
Maar in een later uur,
Bij het tweearmig teeken
Waar God aan is bezweken
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In smarten overend,
Begon schier overstuur
Een droef geluid te breken,
Een moordtrompet te steken
Op 't krullenpostament:
(mineur)
‘O mensch, zoo ruw en veil
En vlug, o mensch, zoo ruw
En veil en vlug, zoo ruw
En menschelijk vlug en veil.’
Maar juichend viel de zon
In zeven stralen binnen!
Wat kon men nog verzinnen
Nu het zoo anders ging?
En niemand iets verzon,
Maar allen bij 't beminnen
Klonk weer het lied te binnen
Van de bezegeling:
(majeur)
‘Wij brengen u naar 't heil
Terug, wij brengen u
Naar 't heil terug, en u
En u terug naar 't heil,
Terug naar 't heil, en u en u
Brengen wij naar het heil terug,
En u en u, naar 't heil terug
Brengen wij u en u en u!’

‘Duif, Bloem en Engel’, naar El Greco's ‘Inmaculada Concepción’, schijnt, vergeleken
hiermee, nauwelijks parodistisch, maar trekt het vertolkte kunstwerk toch in een
profaner sfeer dan de schilder ooit bedoeld kan hebben, en maakt (na een sterk aan
Slauerhoff herinnerende inzet), half beschrijving, half ode, het chaotische tafreel in
détails óverplastisch, en tegelijk nóg ónoverzichtelijker:
Baarzieke wondergolf van deinen en heupwiegen,
In heuplooze en gewichtlooze contour:
Zoo stijgt, vorstin, gij door de hemelvloer,
Uw gansche aanhang meebetoov'rend tot dit vliegen
Ten hoog'ren hemel, waar hoog hoven 't karnen
Van engelinnenmelk tot godd'lijk geelgoud spook,
Tot drielingen van licht uit zwang're rook,
De duif, aanwiekend, pas een rustpunt vindt in 't barnen.

Dit is El Greco door en door; niet voor niets heeft Vestdijk zooveel studie aan hem
gewijd, en hem tot hoofdpersoon van een roman gemaakt. Het parodistische heeft
hier louter het karakter van een hyper-typeering, beteekent volstrekt geen aanval op
het
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kunstwerk. Doch met Willink vereenzelvigt hij zich veel beslister; welhaast volstrekt.
Bij deze toch is het critisch element gelijk aan dat bij Vestdijk. Hun verhouding tot
Barok en laat-Barok is ook dezelfde. Hun kille, dreigende sfeer, eveneens. Het
‘grandioos-desolate van ‘Terras met Hercules’ kan men even zelfkwellend genieten
door Vestdijk te lezen als door Willink te zien. Dit gedicht is dan ook de ‘clou’ van
de bundel. Het is, reeds als ontwerp, wegens het streng en wèlgekozen strofenschema
een meesterwerk, al werd het in uitvoering niet overal volkomen ‘zichzelf’. Hierover
aanstonds.
De vaak onrhythmische poëzie van Vestdijk is hier dwingend rhythmisch, de
rijmwoorden zijn van maximaal-plastische èn zakelijke uitwerking, en de kunstgreep:
steeds op dezelfde plaats van het schema een dubbelrijm te plaatsen, dat als een plof
of als een ontploffing werkt, verhevigt het gewelddadig-architectonische van dit
lijkachtig bleeke en toch energische stuk transponeerkunst. Het is een versteening:
systeemgeworden sarkasme, dat haast automatisch, uit vermoeidheid iets menselijks
terugkrijgt. Een moment van vivisectie-achtige ontledingsdrang, die echter, gelijk
gezegd, het werk van Willink niet aantast maar bevestigt.

Terras met Hercules
Man met de moker, heel den dag in touw
't Monster te plett'ren aan uw voet verscholen,
Kalme kolos, getogen in kalkholen,
En nu verrijzend voor dit hemelblauw
Dat zich om ú uit onweerswolken wegsneed:
Uw grootste kracht is dat gij weg noch steg weet
In ons bestaan en nimmermeer kunt dolen
Weg van uw ondier en uw heldentrouw.
De mensch verlossend met uw fabeldaden,
Gij spierlawine tusschen knots en kop,
Beheerscht gij 't landschap met uw harteklop,
Als toren op de trans dier ballustrade!
Toch komt gij nimmer verder dan uw voetstuk,
En 't eng omgrensde strijdperk waar gij woedt drukt
Op 't sierterras niet wegender dan op
Een dansvloer zijden zoom van sleepgewaden.
Vrij en gevangen, held en marmerzuil,
Moet gij de gunst van schuine wolken dulden,
Opdat 't gejaagde licht uw flank vergulde
Eer 't voor de kilste schaduw wordt verruild:
Wat gloed, daar waar Leviathan de slag vangt,
Waar musculeuze onzin overstag hangt,
Waar zwaartekracht zich in legenden hulde,
Waar spier na spier de heete huid uitpuilt!
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En gij zijt niet alleen: zeer goede buren
Met u, tilt daar zijn wapen steelsgewijs
Een tweede held; en in 't barokpaleis,
Ter rechter zij, daar raadt men achter muren
Wel honderd and'ren: steeds dezelfde godheid,
Die op zijn steen een krokodil kapotsmijt:
Een regiment van marmer naar den eisch
Om aan châlet of jachtslot te verhuren. Wij zijn te twijfelziek om in paleizen
Een halfgod in zijn naaktheid op te slaan,
want naakt is reeds het menschelijk bestaan
En laat zich als gevild zelfs wel bewijzen.
Is er één heros, dan zijn er ook honderd,
Elk één met de and'ren, en toch afgezonderd
En stomp en vereenzelvigd met zijn waan
Om tot ons heil terrassen af te reizen.
De wolken grimmen. Hercules staat pal.
Het landschap trechtert heen naar 't ongeziene.
En alles wat de standbeelden verdienen
Is maar een glimlach om hun dwaas getal.
Wij menschen juichen niet waar 't monster neerligt,
Wij zijn te oud en wijs om niet bij weerlicht
Te huiv'ren voor die vale wolkruïnen
Die ons beschaduwen tot de avondval.

Dit ontstond vlak vóór Mnemosyne in de Bergen, en het kan zich meten met de beste
fragmenten daaruit; ik verkies het boven elk ander kort gedicht dat Vestdijk
voortbracht. Het is barok overeenkomstig de definitie die hij zelf daarvan gaf: de
spanning tusschen de vastheid en scherpte van vorm en het onbepaalde der
gevoelsinhoud is bijna volstrekt, en de gewone bezwaren tegen zijn al te moeizame,
vaak angstvallig-onbeholpen versbouw doen zich bijna nergens gelden. De herhalingen
van ‘weg’ in de eerste strofe zijn een weinig hinderlijk; de onvolkomenheid, van een
rijm als ‘ballustrade’ op fabeldaden’ bestaat alleen voor mij, als Oostnederlander.
Als werkelijke zwakte moet aangemerkt dat hij, in tegenstelling tot zijn leermeester
Rilke, de strafaangehaalde teugels éven te onpas laat vieren. Op de plaats waar het
dubbelrijm zoo beslissend-virtuoos de strofe beheerscht, blijft het één keer (voorlaatste
strofe) bij het normaal liggende ‘honderd’-‘afgezonderd’; dit is echter nauwelijks
een gebrek. Maar in de tweede ronde struikelt de koorddanser: door ‘voetstuk’ te
beantwoorden met het (bovendien moeilijk uitspreekbare, of als door een komma te
scheiden) ‘woedt drukt’ brengt hij een dissonant van onmacht aan, temidden van een
vormgeving die de macht juist accentueert. Dit conflict met de zelfgestelde normen
is een klein symptoom van een verbreide ziekte; wat ik hierover ga schrijven raakt
weder-
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om niet alleen Vestdijk. Mijn opmerkingen zullen de schijn wekken van dogmatisme,
doch beduiden een bestrijding daarvan; of minstens van een aan dogmatisme verwante
sleur.

IV. De zandkorrel in het raderwerk
Reeds in het allergewoonste taalgebruik leveren minieme klankverschillen de
wijdstrekkendste gevolgen op. Het leidt tot uiterst verschillende voorstellingen of
men iemand aanzegt: even te wachten, dan wel: eeuwen te wachten; of de heilige
geest neerdaalt in de gedaante van een duive dan wel van een duivel, of men besluit
te remmen dan wel te rennen, of men een trieste indruk maakt, dan wel een drieste.
Deze en dergelijke onderscheidingen eisen een geoefend gehoor; toch zal niemand
ze voor muggezifterij verklaren. Hetzelfde eierdansachtige spelkarakter dat de taal
in allerlei opzichten kenmerkt, en waarzonder zij ondenkbaar is, doet zich op verwante
wijze gelden in de verskunst, wier wezen daarin bestaat: dat de klankwetten der taal
een grote en systematische uitbreiding en verscherping ondergaan. De graad van
deze verscherping kan zeer ongelijk zijn; ik spreek hier niet over het ‘geheel vrije’
vers, dat grenst aan, of samenvalt met, het rhythmische proza, noch over het
min-of-meer-vrije-vers, dat, wat zijn technische samenhang betreft, geen hoge
verwachtingen wekt, en ze dus ook niet kan teleurstellen. Ik spreek van het vers dat
in beginsel (en ook vooral: in den beginne!) aan strenge wetten gehoorzaamt, en
vervolgens, wanneer het gehoor op deze wetten is afgestemd, ze gaat ontduiken. Men
voelt zich dan bedrogen, als door een valse speler; het is niet de homo prudens in
ons, maar de homo ludens die verzet aanteekent, en allicht op eigen gelegenheid
probeert de fout te herstellen. En dan doen zich de zoojuist genoemde wetten der
gewone taal gevoelen: die wetten waarvan het drukfoutenduiveltje kan getuigen, en
het versprekingsduiveltje. En dan verschijnt hun broertje, het rijmduiveltje, en doet
soms op het beslissend punt van overigens goede gedichten verschrikkelijke dingen.
Het laat zich ook wel eens te hulp roepen, om de lezer te dwingen iets anders te
hooren dan er staat. Deze truc paste Nijhoff toe in een rijmcritiek; daar piept een
kuikentje:
O nee, mijnheer Van Suylesteijn,
Je bent geen troubadour;
Dan zouden, rietjes zuilen zijn,
En onze bekjes muilen zijn;
O nee, mijnheer Van Suylesteijn
Van Suylesteijn,
Je bent een ouwe heer!
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De correctheid van de overige rijmen is hier de beslissende factor. Evenzoo is het
niet aan een algemene rijmslordigheid, maar juist aan de bekoorlijke volmaaktheid
van op-één-na-allerijmen te wijten, dat Slauerhoff in het allerlaatste woord van een
mooi gedicht (‘Lof der Stoomvaart’) aanleiding geeft tot smadelijke parodie, door
overeenkomstige verandering van één klinker:
Voorgoed is 't zacht, sierlijk gebogen hout
Geweken voor het harde en stijve staal;
Zeilschepen zijn nu schimmen uit een oud
En vaak gedaan, nu gansch vergaan verhaal.
Stoommonsters stevenen op alle zeeën,
Geschuwd door de enk'le zwartverweerde brik
Die alleen, overbleef om eens ons tweeën
Te varen naar het eiland van geluk.

Maar wat bij Nijhoff een grap was, is hier een misgreep; de toon van het gedicht, en
het geheele wezen van Slauerhoff, verbieden te denken aan een zoó geraffineerde
zelfbespotting.
Duidelijkheidshalve koos ik een paar van de meest krasse, meest vermakelijke
voorbeelden. Deze duidelijkheid was geboden, omdat op dit gebied altijd weer
hetzelfde misverstand opduikt. Telkens weer meent men, dat het hier gaat om
technische vooroordeelen, terwijl het in waarheid gaat om onontkoombare
psychologische wetten: dezelfde wetten waardoor men bij Nijhoff een ander woord
wil lezen dan ‘heer’, bij Slauerhoff een ander woord dan ‘geluk’. Krachtens deze
wetten, niet krachtens meeningen over wat een vers mag zijn of niet mag zijn, krijgt
men een gevoel van ongeduld en tegenzin bij inbreuk op door-de-speler-zelf-aanvaarde
regels-van-het-spel. Tenzij men voor deze inbreuk een bijzondere reden onderkent,
hetzij van plastische, hetzij van rhythmisch-muzikale of andere artistieke aard. Dit
blijven echter grensgevallen die zich bij Slauerhoff meer dan bij Vestdijk voordoen.
In de regels:
Man met de maker, heel den dag in touw
't Monster te plett'ren aan uw voet verscholen,
Kalme kolos, getogen in kalkholen,

is de extra-beklemtoning van ‘kalk’ geen wezenlijke fout. Doch de extra-beklemtoning
van ‘bij’ is wel een fout in ‘De Onvoorstelbare’’:
In slaap lig ik loerend verscholen
Naar uw wederkomst uit te zien,
Gij meesteres in 't voonbijdolen,
Waar gij komt is het godbevolen,
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Daar het metrum doet voelen dat ‘kalk’ niet op de plaats van een vers-accent staat,
‘bij’ wel. ‘Voorbijdolen’ zou dus alleen kunnen rijmen op ‘zijholen’ e.d.
Hoe bekoorlijk zulk een afwijking kan zijn toont Slauerhoff in zijn syncopische
muziek (‘Priesteres’):
Haar voeten schetsen gewijde figuren;
Haar borsten staan op de kim gericht,
Welbewust meer te zijn
Dan bronnen van natuur.
In haar oogen smeult weerschijn
Van het eeuwige avondlicht.

Deze cadans laat toe dat de onvolkomenheid van ‘natuur’ op ‘figuren’, na een kleine
rust, wordt vergoed door ‘In’; terwijl het zwevende van dat vers rechtvaardigt ook
halfrijmen tusschen verkort dubbelrijm vormt op ‘méér te zijn’. De mineurtoon en
het zwevende van dat vers rechtvaardigt ook halfrijmen tusschen de volrijmen in
(barken, anker, monarchen, harpen); ze passen bij het ‘laisser-aller’, dat Slauerhoff
in de hoogste mate eigen is, en Vestdijk hoegenaamd niet. (Men vergelijke hun beider
handschrift!)
Dergelijke onartistieke slordigheden kenmerken niet alleen de versbouw maar ook
de gedachtencomposities. Hiervan zal ik, na dit intermezzo, enkele markante
voorbeelden geven.
De techniek der oudere dichters heeft andere zwakheden en andere nalatigheden;
klakkelooze navolging hiervan zou even verwerpelijk zijn als die van de moderne
librismen. Toch zijn hun tradities te organisch gegroeid, te stellig op innerlijke
wetmatigheid gegrond, om ze zonder groote schade te verwaarloosen. Echte
modernisering zal nooit mogelijk zijn door verwatering, maar steeds door versterking
of door ombouw. En wat het meer vormlooze vers betreft: deze vormloosheid kan
alleen iets beteekenen als nieuwe noodwendige verwikkeling voortkomend uit reeds
werkzame wetten; niet als gevolg van verwaarloozing uit overhaasting, noch van
moedwil, of angst voor te groote strengheid.
De ervaring leert dat versgevoelige personen die niets van verstechniek weten, op
een inbreuk juist zoo reageren als onbevooroordeelde wèlkundigen.

V. Vestdijk en de Ballade of de Zeemeermin met Aangeplakte Staart
Gebruikt men de woorden ‘ballade’ en ‘romance’ in één adem dan luiden ze vrijwel
synoniem, en denkt men niet aan de verwarrende nevenbeteekenissen: niet aan het
bespiegelende, Italiaansch-Fransche poëziegenre dat ik ter onderscheiding de
Provençaalsche ballade zou willen noemen (met in de terug-
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blikkende slotstrofe, gewoonlijk een aan de haren er bijgesleepte ‘Prins’) en niet aan
de teergevoelige aria's die ook ‘romancen’ heeten. Men denkt aan een in coupletten
gezongen of bezongen verhaal; en voorzoover men ballade nog onderscheidt van
romance betreft het meer de gevoelstoon, of het oord van herkomst: ‘Men meent dat
de ballade een meer somber, noordsch karakter draagt, dat de romance evenwel
sentimenteeler is’ (Poelhekke: Woordkunst). Hiertegen is veel in te brengen; o.m.
dat de Spaansche romances doorgaans niet sentimenteel zijn; wel òf krijgshaftig, òf
rhetorisch-hoofsch. (Feitelijk heeft men hier trouwens een wéér andere, zuiver
verstechnische beteekenis: ook een niet-verhalend vers heet in Spanje ‘romance’;
dit woord is niet te stellen tegenover andere genres, bijv. liefdslyriek, maar tegenover
andere vormen, bijv. alexandrijnen.)
Waar twee woorden bestaan, blijft het wenschelijk deze althans voor twee aspecten
van hetzelfde genre te gebruiken. Ik zou het eerherstel willen aanbevelen van pogingen
die in de vorige eeuw zijn gedaan: de naam ‘ballade’ vóór te behouden voor de
lyrische pool, de naam ‘romance’ voor de epische pool der ‘epische lyriek’. Goethe's
‘Fischer’ zou dan ballade zijn tegenover Schiller's ‘Taucher’ als romance. Hier ga
ik echter niet zoo ver, en gebruik de naam ‘ballade’ voor beide. Doch ook met zoo
rekbare omschrijving van het genre moet gezegd worden dat het Vestdijks instrument
te buiten gaat (even beslist als de dithyrambe, of ook het eenvoudige liefdelied). Dit
bewees o.m. zijn ‘Vliegende Hollander’. Dit bewijzen, thans twee rubrieken uit
‘Thanatos aan Banden’, nl. de ‘Balladen van Macht en Roem’ en de
‘Zeemansliederen’.
Ter voorkoming van misverstand merk ik op, dat ook mijn eigen z.g. Atlantische
Balladen doorgaans geen werkelijke balladen zijn (toevallig is het Vestdijk die hierop
heeft gewezen), maar een balladesk poëziegenre vertegenwoordigen, afkomstig
ondersteld uit het oude Atlantis, en nog minder voluit ballade dan het
Shakespeare-sonnet voluit sonnet is. Sommige missen bijv. het belangrijke kenmerk
der strofenbouw. Andere zijn te breeduitgesponnen van beschrijving, te episch.
Dit laatste, gemengd met een teveel aan bespiegeling, geldt eveneens voor
Vestdijk's ‘Balladen van Macht en Roem’. Zijn ‘Steenen Koning’ staat nog belangrijk
verder van de eigenlijke ballade af dan het meesterwerk van Jan Prins, ‘Het Geurige
Veld’, waarbij alleen de wèlgeplaatste, doch niet zangerige enjambementen het
lied-karakter in de weg staan:
Amankoe Rat heeft meer dan dertig jaren
in 't oude rijk Mataram geregeerd,
en meer dan onder Soeltan Ageng waren
in list en lust zijn machtigen volleerd.
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Bij Vestdijk's ‘Steenen Koning’ herinnert de beginregel onweerstaanbaar aan de
beginregel van Amankoe Rat (‘Het Geurige Veld’); de geheele rest herinnert alleen
aan het slot van dat gedicht, en doet aan als een lange vervelende variatie daarop:
De koning heeft met lang geduldig sparen
Van in zijn jeugd doorstane krijgsgevaren,
Die 't volk gedenkt als het zijn standbeeld groet,
Zijn mensch'lijk wezen erbij ingeboet.
Nu zetelt hij in pronkaltaren,
Verstard voorgoed
En afgestorven voor wie om hem waren.
Men nadert hem zooals men afgodsbeelden
Dagelijks eer bewijst met wierookweelde
En litanieën voor het fijn gehoor
Van geesten die in rotsen zijn teloor
Sinds hen de godenvloek verdeelde
In steen waarvoor
Men beeft en wat in 't windruim verder speelde.

Nog volgen zes van dergelijke moeizaam voortgaande coupletten waarin de komst
van vereerders wordt uitgesponnen: wie er komen, waarom ze komen, hoe ze er
uitzien. Bij Prins is er enkel de diepe ontroering over de eenvoud van het volk, dat
de geweldenaar als een heilige vereert:
Nu brengen op zijn graf bedroefde vrouwen
haar wierook en haar wilde bloemen aan.
Kinderen spelen er, bejaarde wijzen
zoeken den boom, die van den heuvel helt
en schaduw schenkt, - en vrome pelgrims reizen
eerbiedig naar het zoet geurende veld.

Dit is een ander soort afstandneming dan die van humor, ironie en sarcasme, waarbij
de visie toch verbrokkeld kan blijven. Deze dichterlijke synthese schijnt voor Vestdijk
onbereikbaar, zelfs is het zeer de vraag of hij hier de beteekenis van kan inzien. Zou
hij een mysterie kunnen aanvaarden, zonder het te willen ontleden? En zelfs wanneer
men, onafhankelijk van alle poëtische waarden, en dus ook van het
innerlijk-balladeske, de ballade louter opvat als een in-coupletvorm-verteld verhaal,
zou men van de meesterlijke novellenschrijver iets anders mogen verwachten. Het
blijven te onverschillig vertelde psychologische anecdoten. Al te zeer wordt zijn
afstandneming die van de dokter: om zijn werk vol te houden mag hij niet te veel
mee lijden met
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zijn patiënten. En zelfs die van een slechte dokter: hij minacht zijn sujetten. Reeds
daardoor is de echte balladenstemming uitgesloten. Een vaag en vermoeid sarcasme
verstopt de toegang tot de tragische diepten waaraan soms de ruwste volksballaden
wèl raken. Hier tegen baten geen kunstgrepen; geen wetenschappelijk getinte
zielsontleding, geen bestudeerde versbouw, zooals de goedgevonden rijmverbinding
tusschen de coupletten van ‘De Jachthond’, de precieuze dubbelrijmen, steeds op
dezelfde plaats, in de coupletten van ‘De Rozenzaal’. (Welke precieusheid trouwens
weer tegelijk wordt nagestreefd en verwaarloosd, bij het moeilijke spel wordt hier
en daar even gesmokkeld.)
Dezelfde bundel Thanatos aan Banden bevat vier ‘Zeemansliederen’, waarvan
althans drie reeds door hun metriek iets meer beloven dan de vier ‘Balladen van
Macht en Roem’. Het heffingsvers, met zijn vrijheid van één of twee dalingen tusschen
elk paar heffingen, doet soepeler aan, en lokt als vanzelf uit tot spontaner behandeling
dan het jambische, waaraan bovendien de tot sleur en systeem geworden fouten tegen
het enjambement schijnen vast te kleven. Het laatste der ‘Zeemansliederen’ is een
sonnet (zij het ongewoon kortregelig) en maakt, reeds hierdoor, niet meer de indruk
van een ballade-poging. Zoo onvereenigbaar zijn balladenstijl en sonnetvorm. Toch
was oorspronkelijk het sonnet eveneens een lied, en kan het steeds het liedkarakter
hernemen. Ook zijn kortheid behoefde geen beletsel te zijn: ‘Die Rache’ van Uhland
heeft slechts twaalf regels, maar is voluit ballade. Want zijn regeltal houdt een karakter
van improvisatie, is door geen voorafgaand schema geboden.
Wie een sonnet dicht, bevindt zich op afgebakend terrein; wie een ballade dicht,
staat in de ruimte. De vereeniging van beide stuit minder af op verstechnische dan
op zielkundige bezwaren.
Mogen dan drie dezer ‘Zeemansliederen’ door vrijere bouw kansrijker schijnen,
ze leggen het volstrekt af tegen de wèl jambisch-regelmatige van Slauerhoff: ‘William
en zijn beide Irene's’, ‘Donkeyman’ en ‘De Lichtwachter van Ochseu’. Lijzig, maar
ècht gezongen door typen die Slauerhoff van binnen en van buiten kende, en met
wie hij zich kortstondig doch oprecht kon vereenzelvigen. Dit bewaarde hem voor
de grove fouten waarin Vestdijk verviel door zijn opzettelijkheid, zijn spitsvondigheid
die zichzelf bedroog. Slauerhoff tempert het balladeske door het parodistische; het
blijven parodistische balladen. Vestdijks balladen zijn imitatie-balladen en alleen uit
dat oogpunt merkwaardig.
‘Brief over de Zeemeermin’ onderstelt het schrijven te zijn van een lichtmatroos
die zijn eerste reis maakt. Aanvankelijk, en later nog hier en daar, wordt de toon
getroffen, maar telkens
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dringt Vestdijk de verteller op zij. De inzet laat zich heel wat beter lezen dan de
tevoren genoemde proeven:
Dit, moeder, gaat over de zeemeermin.
De bootsman stak er zijn bootshaak in.
Toen hebben ze een drielooper ingeschakeld,
Zoo werd zij over de reeling getakeld.
Zoo kwam de zeemeermin binnen boord
Die zooveel zeelui op zee heeft vermoord.

Daarna wordt, reeds te uitvoerig, verhaald hoe de schepelingen haar aangaapten:
Waar zij op dek was gelegd om te drogen,
Stonden zij over haar heengebogen,
De schouders hoog, handen in de zak,
En één bolle wang van de pruimtabak.

Nadat zij zelf tamelijk literair is bescheven, heet het:
Alleen haar gezicht dat kon ik niet zien,
En de anderen ook niet zoo goed misschien,
Die voor mij stonden en mij terughielden.
O moeder, ik weet niet wat hen toch bezielde:
Ze keken niet naar de plek van 't gezicht,
Maar lager, en met de oogen half dicht.

Deze verwondering past in geen enkel opzicht. Ook voor de meest argelooze is het
bezienswaardige van een meermin ‘lager’ dan ‘de plek van 't gezicht’. Bovendien
doet zich deze licht-matroos tegenover zijn moeder volstrekt niet zoo onnoozel voor
in erotische kwesties. Veeleer Vestdijkachtig-diepzinnig, zooals aanstonds blijkt.
Toen stuurden zij mij naar de kapitein
Die volgens hen in de kajuit moest zijn.

Deze staat hem te woord, gebiedt hem, in de kajuit te blijven en zoolang te kijken,
naar die lijst met prentjes die daar hangen.
‘Het zijn aardige prentjes; en schenk je eens in
Voor de ziltige smaak van die zeemeermin.
Wij zullen dat kreng eens duchtig gaan raken
Om hier de kust onveilig te maken!’
Hij was een braaf man, onze kapitein,
Zooals er niet veel op de zeilschepen zijn.

Alleen gelaten, verdiept hij zich, onwaarschijnlijk genoeg, in de
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beschouwing dier ‘prentjes’, die uitvoerig beschreven worden. Familieportretten:
Alles van de kaptein, een heel vergezicht
Van praalzieke vrouwen met strenge mond,
Vrouwen, vrouwen, een monsterverbond
Van oude en jonge en toekomstige bruiden......
Maar onderwijl luisterde 'k naar de geluiden
En zocht in de oogen van vrouw na vrouw
Wat of men haar hier aan boord doen zou.

Slecht beeld van de situatie: hij zou op springen staan om tòch te ontsnappen, of,
hoe dan ook, een glimp van het drama op te vangen.
Geluiden, daar in die bedompte kajuit,
Van uw laatste minuut, o zeemansbruid:
Dit was nog iets anders, dit schorre joelen,
Dan 't verlegen staren, het schuwe koelen
Van lusten aan 't koele meerminvleesch.
O vrouw zonder oogen, je bent er geweest.
Want, mannen, nu is er de kapitein
Met het barsche bevel en de brandewijn
Voor ieder die méer doet dan de bevelen.
O raadsel van 't hart, - het kon mij niet schelen,
Ik had mij zèlf tot de moord verstout,
Wanneer ik die vrouwen hier niet had aanschouwd.
Want dát zijn de rechters voor wie het gebeurt,
Voor wie een meermin over dek wordt gesleurd!
Ik grijp naar mijn keel met beide handen,
En op die lijst staan mijn oogen te branden;
Uit naam van u, vrouwen aan de wal,
Is het dat men uw zuster vermoorden zal!
Nu hakken zij er reeds dapper op in,
Op 't geschubde vleesch van de zeemeermin,
De borsten verbrijzeld, de staart gespleten,
En het hoofd er af, voor de stem van 't geweten,
O God, kapitein, dat gaat hier verkeerd,
Gij hebt in die meermin uzelf bezeerd!......
Toen opeens stond de stuurman achter mij
Met geronnen bloed in zijn baard, en hij zei:
‘Verdomd, ben jij hier soms in slaap gevallen?
Waar blijft de kaptein? Wij zijn met zijn allen
Maar zonder hem aan het werk gegaan:
Een meermin aan boord is niets gedaan.

Men doorzoekt het schip van onder tot boven; het ruim, het logies, de hangmatten.
Maar waar men hem zocht daar vond men hem niet
En waar men hem vond daar leefde hij niet.
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Men had hem blijkbaar te ver gezocht.
Hij lag in de achterste hut uitgestrekt,
Zijn hals met glinst'rende schubben bedekt.

Dit is echter niets bij de vergezochtheid van de ‘verklaring’ die dan volgt:
Ik had wel gezien, wat geen mensch wil gelooven,
Dat zij van een schip de schipper kon rooven,
En nog in haar nood, in haar doodsworsteling,
Met haar schubbige borst naar zijn borst toeging
En hem worgde waar hij te slapen lag,
Als geest vóór haar dood; terwijl die ik zag
Zíjn geest voor zíjn dood was, die nog ging bevelen,
In het winderig niets voor gezagvoerder spelen,
En mij de lijst met de foto's aanwees:
Het woord van een man, maar de stem van een geest.

Deze ‘oplossing’ van het raadsel doet aan als een uitvluchtje dat de verteller nu pas
invalt. Men voelt onmiddellijk, dat, wanneer hij dit alles ‘wel gezien’ had, hij ook
had geweten waar de kapitein lag, en dat, wanneer hij misschien te verbijsterd of te
bevangen was om dat aan het scheepsvolk te vertellen, toch het geheele verhaal aan
zijn moeder zich daaromheen had moeten groepeeren. Hij zou het niet in zijn hoofd
hebben gekregen, pas na afloop te komen aandragen met deze verpletterende
waarneming, deze centrale ervaring, waardoor alles in een ander licht verschijnt, en
waarbij ook zijn moreele ontboezeming tegen de vrouwen aan de wal niet past. Was
hij zich, toen de kapitein hem te woord stond, reeds bewust, een geest voor zich te
hebben, of besefte hij dit pas later? Ook dan moest het een terugwerkende kracht
hebben op de vertel-manier; hij zou ook achteraf niet over de geest kunnen schrijven:
Want, mannen, nu is er de kapitein
Met het barsche bevel en de brandewijn.

Tenzij om èn zichzelf, èn zijn moeder voor de gek te houden. De warboel wordt nog
verergerd doordat eenerzijds blijkt dat de kapitein, resp. diens geest, niet op het dek
is waargenomen door de bemanning: men waande hem nog steeds in zijn kajuit,
terwijl anderzijds beweerd wordt dat diens geest: ‘nog ging bevelen, In het winderig
niets voor gezagvoerder spelen’. Het kan zijn dat hij dit deed, en dat het scheepsvolk
er niets van merkte; maar waarom stelt een dichter ons voor dergelijke puzzles?
En hoe slecht past in de mond van een zeeman, en vooral in
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een gedicht, het omslachtige, door extra-leesteekens verduidelijkte verhaal over de
dubbele uittreding; hoe slecht gestroomlijnd volgens de wetten die in het bewustzijn
werken:
‘Als geest vóór haar dood, terwijl die ik zag
Zijn geest voor zíjn dood was...’

Dit geeft een storend, en vooral een rhythme-verstorend gevoel van: hoe zit dat? En
het nadenken, dat overbodig moest zijn, loont niet: deze pschycho-analytische
lichtmatroos mist het geheugen dat een goed leugenaar of grappenmaker toekomt.
Hij neemt zooveel ‘distantie’ dat zijn eigen verhaal niet voor hem leeft. Hoe zal het
leven voor ons?
Het gaat niet aan, een dichter te beoordeelen volgens de bijkomstige beoefening
van een enkel genre; de ballade heeft echter in wezen zooveel van ‘Gesammtkunst’
dat ze voor de totale kennismaking buitengewoon belangrijk is. Ze vereenigt nog
steeds iets van de dans, de zang en de muziek in zich, en eischt verder een synthetische
schilderkunst die het niet in talrijke, noch zelfs in markante détails mag zoeken, maar
aangewezen blijft op de suggestie van krachtige, samenvattende zegging. Vestdijk
is op volstrekt andere wijze, en in engere zin, picturaal; zijn ‘berijmd palet’ is een
barokke woekering, die op de schilderkunst parasiteert. In dit belangwekkende
bastaardgenre zagen wij hem uitmunten; evenals zijn geestverwant Willink in de
half-fotografische schilderkunst. Dan is er een onmiddellijk bij dit genre aansluitende
bespiegelingswijze waarin hij soms boven zichzelf uitgeheven schijnt, zooals in
‘Mnemosyne’ herhaaldelijk. Het analyseerende zelf kreeg daar iets delireerends, met
een soortgelijke contrapunctiek van proza en poëzie als bij Dèr Mouw. In het balladenen romancen-genre overschrijdt hij zijn mogelijkheden op een wijze die alleen
leerzaam is als waarschuwing.
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J. de Kadt
Aan de vooravond van de Ronde Tafel Conferentie1)
Het ziet er naar uit dat alle moeilijkheden die vóór het begin van de Ronde Tafel
Conferentie nog zullen ontstaan, militaire moeilijkheden in Indonesië en politieke
moeilijkheden in Nederland, niet zullen verhinderen dat in het laatste deel van de
maand Augustus, eindelijk de RTC een aanvang zal nemen ongeveer vier jaar nadat
de paar verstandige mensen in Indonesië en in Nederland voorstelden om maar direct
met praten te beginnen.
De Indonesische Nationalistische- en Vrijheids-beweging, zo zeiden toen deze
nuchtere en zakelijke enkelingen, is een feit en een kracht. Lang niet in alle opzichten
een aangenaam feit en een zuivere kracht, maar men zal met haar sterke realiteit
rekening moeten houden; en vooral met deze kant ervan dat alles wat politieke en
intellectuele belangstelling heeft in Indonesië, alle levende krachten van de
Indonesische volken, in overweldigende meerderheid met de hoofdzaken van haar
streven volkomen accoord gaan. Ook al zijn er in Indonesië zeer uiteenlopende
meningen over de wijze waarop de nieuwe Staat moet worden ingericht. Maar het
beëindigen van het Nederlandse voogdijschap, van de Nederlandse politieke
overheersing, willen allen. Zij die dat niet willen: Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo,
aan wie het boekje van Van Mook, dat hier voor ons ligt, is opgedragen, of mr Slamet,
die ondertussen volkomen vergeten is, maar wiens ‘Open Brief’ aan Koningin
Wilhelmina in die periode als het bewijs van het tegendeel gold, en al die andere
oud-Regenten en oud-leden van de Raad van Indië, op wie vele Nederlanders in die
dagen rekenden, zij allen vertegenwoordigen een verleden, dat op z'n hoogst tot
remmende, maar niet meer tot opbouwende actie in staat is. Wie op die kaart speelt,
speelt vals en dom.

1) Opmerkingen naar aanleiding van:
Dr H.J. van Mook: Indonesië, Nederland en de Wereld. (De Bezige Bij, Amsterdam).
Dr J. Leimena: The Dutch-Indonesian Conflict. (Uitgave Republiek Indonesia).
Prof. dr P.M. van Wulfften Palthe: Psychological Aspects of the Indonesian Problem. (E.J.
Brill, Leiden.)
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Maar wat de zaak eerst haar volledig reliëf geeft, is, dat we hier niet te maken hebben
met een speciaal Indonesisch verschijnsel, doch met een gebeuren dat in heel
Zuid-Oost-Azië, in heel Azië, en overal ter wereld onder de gekleurde, koloniale, en
door buitenlandse mogendheden overheerste, volken plaats vindt. Die beweging staat
dus niet alleen in de wereld, maar zal gesteund worden door de Aziatische volken
en staten, en dat zal haar dan weer steun geven van allen die met die volken en staten
op vriendschappelijke voet willen leven. Kijk naar de wereld en begrijp dat er maar
één oplossing is: de onafhankelijkheid van Indonesië. Breng die tot stand met grote
voortvarendheid, en ge zult er wel bij varen. Verzet u er tegen, het zal u niets helpen,
ge zult uiteindelijk toch moeten toegeven, maar ge zult door uw vruchteloos verzet
grote schade lijden. Zowel directe materiële schade, als schade met betrekking tot
uw toekomst in Indonesië en in het Oosten.
Wie meent dat de zaak alleen een Oosterse is, en dat men een Westerse solidariteit
ten gunste van Nederland kan oproepen, bewijst slechts dat hij de wereld niet kent.
De wereld bestaat in de eerste plaats uit Amerika en Rusland. Alle twee zijn ze
vastbesloten een eind te maken aan de restanten van de oude koloniale verhouding.
Met het spook van het communisme, of met een reëel communistisch gevaar kunt
ge niet werken in de hoop Amerika voor u te winnen, want het zal u zeggen: wie het
communisme in Azië wil bestrijden, moet de nationale vrijwording bevorderen. En
als ge meent van Engeland steun te ontvangen, besef dan, dat geen Labour-regering
een koloniaal streven kan steunen, en dat geen enkele regering in Engeland, die het
Empire bijeen wil houden, een politiek kan voeren, die door India en Pakistan, en
ook door Australië, wordt bestreden.
Aangenomen dus dat men in Nederland, na vijf jaar Duitse bezetting, geen enkel
nobel gevoel ten aanzien van de Indonesische vrijheid heeft, en dat men Indië wil
vasthouden en exploiteren, in strijd met alle vooruitstrevende ideeën, van
Nederlands-Londense kant in de oorlog gepropageerd, dan nog moet ge er rekening
mee houden dat ge de macht mist dat voornemen te verwezenlijken, tegen Indonesië,
tegen Azië en tegen de wereld in.
Tegen die redeneringen werd dan heel veel aangevoerd. Slechts weinigen gingen
zover dat ze het standpunt verdedigden van de koloniale heerschappij zonder meer
en voor een onafzienbare toekomst. De meesten verklaarden dat ze op het standpunt
stonden van wat men dan ‘de Koninklijke Rede van 6 December 1942’ noemt, een
ietwat onbehoorlijke naam, want men wilde
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door het uitspreken van die titel, de redevoering, die een verklaring was van een der
vele zestienderangs kabinetten die wij tijdens de oorlog in Londen hadden, en die
dus van Londense kabinets-kwaliteit was, tot iets dat boven alle critiek stond,
verheffen.
Bekijkt men die rede op normale wijze, dan is onduidelijkheid en dubbelzinnigheid
haar voornaamste kenmerk.
En hoe kon het ook anders, als we uit het boekje van de heer Van Mook vernemen
dat er over de toekomst van Nederlands-Indië in Londen allerlei meningen aanwezig
waren (blz. 40), zo ver uiteenlopend, als ‘dat allereerst de toestand van 8 Maart 1942
geheel zou moeten worden hersteld’ (het latere standpunt Tjarda-Gerbrandy-Welter)
en de opvattingen van mr Peekema en Raden Soejono, die hier verdienen geciteerd
te worden, omdat ze een oase van verstand vormen in de Londense domheid:
‘Wanneer de volkomen feitelijke afsluiting van Indië enkele jaren zou duren, en de
Japanners er intussen bijv. een nieuwe staatsordening zouden invoeren op
republikeinse grondslag, gebaseerd op de souvereiniteit van het Indonesische volk...
het onafwendbaar (scheen) te erkennen, dat alsdan, na verdrijving van de Japanners,
de oude grondwettelijke positie van Indië en zijn bevolking definitief zou blijken te
zijn verdwenen door feiten, welke het rechtsoordeel heeft te erkennen.’
Hieruit blijkt, dat er zelfs in Londen mensen waren, die begrepen, dat een
langdurige bezetting van Indië door de Japanners, een volkomen nieuwe situatie zou
doen onstaan, waardoor de oude verhouding voorgoed verdwenen zou zijn. Als er
een Japanse Republiek kwam, dan zou dit nog eens extra onderstrepen dat Nederland
buiten Indonesië was gedrongen. Er is echter geen Japanse Republiek ontstaan, hoe
dicht we ook bij haar ontstaan zijn geweest, doch, door het dralen der Japanners,
door hun onverwachte capitulatie, en ten slotte door het optreden der nationalistische
jongeren, kwam op 17 Augustus 1945 de Indonesische Republiek van Soekarno en
Hatta tot stand. En dat gaf de redenering, dat het Nederlandse tijdperk in elk geval
was afgesloten, een kracht veel en veel groter dan die redenering reeds bezeten zou
hebben, als er een Japans-vijandelijke republiek was geweest.
Maar in de Koninklijke Rede is het besef, dat de Nederlandse periode in ‘Indië’
geëindigd is op de dag van de capitulatie van de Japanners, nog niet aanwezig. Er
wordt in die rede gesproken over een veranderde bouw van het Koninkrijk, niet over
het wenselijke van het stichten van een ander en nieuw rijk, indien de vroegere delen
van het Koninkrijk nog vrijwillig bij elkaar
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willen blijven. En hier zat de dubbelzinnigheid van het hele geval reeds in. Men
spreekt over vrijwillig samengaan, maar men spreekt niet uit, dat de eerste voorwaarde
voor de vrijwilligheid zou moeten zijn, het likwideren van het oude Nederlandse
rijk, om eventueel uit de vrij geworden delen er van, een nieuwe Unie op te bouwen.
Neen, men wilde het oude Nederlandse gebied, onder leiding van Nederland,
omvormen tot een Rijk, dat nog altijd de Nederlandse signatuur zou dragen. En men
wilde dit alles doen geschieden op een Rijksconferentie, die men
Ronde-Tafelconferentie noemde, maar die afgevaardigden bijeen zou brengen, voor
zover het Indonesië betrof (en ook Suriname en de Antillen, met welke delen we ons
hier verder niet zullen bezighouden), aangewezen door het Nederlandse gezag in de
Archipel. Men wijst zelfs nog eens nadrukkelijk op de reeds gedane voorbereidingen
van de zogenaamde commissie-Visman, en men noemt het zelfs een ‘veelbelovende
voorbereiding’. Nu, dat was het, maar alleen in de zin van: ‘Veel beloven en weinig
geven, doet de gekken in vreugde leven’. En in die zin werd ze ook door de heer Van
Mook bedoeld.
Ofschoon hij in zijn boekje niet volkomen duidelijk zegt (hij zegt nooit iets
volkomen duidelijk, en dat is niet alleen stylistisch, maar ook persoonlijk zijn meest
kenmerkende eigenschap), maakt hij het toch begrijpelijk, dat men in Londen de
noodzaak van de ‘Rede’ begreep, als een grondvoorwaarde om de steun van Amerika,
en ook van Engeland, en natuurlijk van Rusland, te krijgen voor de erkenning van
enig Nederlands recht op Indonesië. De gedachte, dat men Indonesië moest heroveren,
en dat zouden de Amerikanen moeten doen (want de Nederlanders zouden, noch bij
de herovering van Nederland, noch bij die van Indonesië, een rol van enige betekenis
spelen), om het weer terug te geven aan ‘Queen Wilhelmina’, werd door de hele
Amerikaanse publieke opinie zonder een moment aarzelen afgewezen. ‘Ware er geen
uitspraak gedaan, dan zou zonder twijfel in een later stadium daarop door de
geallieerde leiding zijn aangedrongen en hadden wij de schijn op ons geladen, dat
het beleid ons werd afgedwongen’, zegt de heer Van Mook (blz. 43), daarmee het
secret de Polichinelle, op echt vaderlands bezadigde wijze uitsprekend.
En het is kostelijk even later in een van die cliché-toespraken, gehouden in Mei
1945, namens de Nederlandse delegatie bij de UNO-in-oprichting, de heer Van Mook
een internationaal toezicht op gebieden als Nederlands-Indië te horen afwijzen:
‘Wanneer aan de eerste vereisten voor een goed deel voldaan is - politieke en
economische evenwichtigheid, een algemeen
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burgerrecht, eenheid van taal en een verzekerde opeenvolging van steeds beter
onderlegde generaties - dan behoeft de verwerkelijking van zelfbestuur geen toeziend
beheer, geen commissies en geen tijdrooster, zo lang als de bedoelingen van beide
partijen onbezoedeld blijven door hebzucht, kwade trouw of tyrannie’. Met die
voorwaarden in de hand zou men ieder land zelfstandigheid kunnen ontzeggen. Zeker
is het, dat bijv. India op het moment dat het zelfstandig werd, niet er aan voldeed,
om van Pakistan maar niet te spreken. Zeker is het ook, dat de beoordeling van zulke
voorwaarden aan niemand slechter kan worden overgelaten dan aan de oude
overheersers, die tevens belanghebbenden in de hoogste graad zijn. En voor wie de
koloniale mentaliteit kent, die tyranniek en hebzuchtig in de hoogste mate is, en
waarvan de kwade trouw hierin bestaat dat er nooit een seconde twijfel aan eigen
recht en eigen goede trouw aanwezig is, zodat iedere eis van de overheersten aan
kwade trouw wordt toegeschreven, is de slottirade van een kostelijke hypocrisie, te
kostelijker omdat ze als grondvoorwaarde gesteld wordt, waarvan men de contrôle
niemand dan zich zelf toestaat.
Men heeft, zowel van reactionnaire als van progressieve kant, den heer Van Mook
willen zien als een progressief staatsman. Men heeft hem van reactionnaire kant
deswege aangevallen op een wijze, die een volkomen rechtlijnige voortzetting was
van de manier, waarop de koloniale Nederlandse pers in het oude Indië (met haar
fameuze journalisten Wybrands en Zentgraaff) in haar bittertafel-taaltje te keer ging
tegen ieder rechtschapen en vrijheidslievend mens. De Nederlandse Karel Wybrands,
prof. Gerretson, heeft een heel boekje gevuld met hysterische onthullingen over het
verkwanselen van het Koninkrijk, door de grondwet-brekende ‘satraap’ Van Mook.
En in plaats van nu dit soort opgewonden gedaas af te doen met een genoegelijk
glimlachje (het is toch altijd gezellig als de reactionnairen tot woede-explosies komen),
heeft men aan de progressieve kant in dit geraas het bewijs gezien, dat Van Mook
een progressief staatsman van de eerste grootte was. Niet zo'n doorhollend en
doorslaand progressief, zoals bijv. De Kadt, maar een echte staatsman, een vent, die
de werkelijke toestanden en de mogelijkheden ziet en die daardoor in staat is
opbouwend werk te verrichten.
Dit nu was helaas een misverstand, want Van Mook was in het geheel geen
staatsman, zoals uit zijn houding in het Indonesisch conflict gebleken is, en zoals z'n
boekje uitvoerig en systematisch bewijst, juist in de poging om aan te tonen, dat de
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manier waarop hij, Van Mook, de Indonesische zaken behandeld heeft, de beste was.
Wat Van Mook dan wel is, zou men het best kunnen aangeven door de droeve
overeenkomst tussen de wijze waarop van Nederlandse zijde ongeveer vijfkwart
eeuw geleden de Belgische aangelegenheden verknoeid werden, en de wijze waarop
men de Indonesische verkeerd heeft aangepakt (een overeenkomst waarop ik al in
1945 wees, met de waarschuwing tegen een Tiendaagse veldtocht compleet er bij),
ook wat de personen betreft, door te trekken.
Van Mook dan, heeft me altijd doen denken aan Koning Willem I, die ook een
‘progressief’ was, in sommige opzichten, nl. waar het de economisch-industriële
zaken betrof, maar die niet bepaald tot de progressieven behoorde, zodra de politieke
aangelegenheden aan de orde kwamen. Een verlicht despoot, voldoende doordrongen
van de ‘nieuwe tijd’, om zelf een ‘wijze constitutie’ te verlangen, maar niet bereid
zijn onderdanen voldoende ernstig te nemen om het parlement, dat bij een constitutie
behoorde, iets anders te doen zijn dan een ‘ménagerie du Roi’. En niet kunnende
begrijpen, dat er werkelijke redenen tot ontevredenheid konden zijn, als toch alles
gedaan werd om de economie te bevorderen.
Men moet de progressiviteit van Van Mook dan ook niet beoordelen naar de dingen
die hij heeft moeten doen en heeft geadviseerd, toen hij, na z'n terugkeer op Java
voor feiten kwam te staan, die hem duidelijk maakten, dat het tempo veel sneller
moest zijn, dan hij zich in Londen en in Australië had voorgesteld - al pleit het
natuurlijk voor zijn realisme, dat hij heel spoedig begreep hoezeer zijn schema's ten
achter waren bij de gang, die de gebeurtenissen genomen hadden - maar men moet,
om te begrijpen in welke geest hij meer progressieve schema's ging opstellen, en in
welke geest hij ze wilde toepassen, nagaan hoe hij eigenlijk te werk had willen gaan.
Men kan dat vinden in de blzn 47-67 van zijn boekje, waarin hij de voorbereidingen
beschrijft, die in Brisbane en Londen werden verricht, om na de herovering van
Nederlands-Indië de zaken daar te regelen.
Het is heel duidelijk, dat Van Mook wilde beginnen met het oude bestuur weer te
herstellen, al wilde hij gelijktijdig van uit Batavia en Den Haag de staatkundige
hervormingen inzetten, zo snel, dat het ‘niet uitgesloten (was) te achten, dat een
volledige terugkeer tot de vroegere staatsinrichting... (zou worden) ingehaald door
de herziening van het staatsrecht van het gehele Koninkrijk’. Met een nieuw begin
beginnen, de psychologische en politieke eis, waaraan voldaan moest worden
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om de Indonesische nationalisten van den aanvang af te doen beseffen, dat een nieuw
tijdperk was aangebroken, ging buiten zijn voorstellingsvermogen. Het zo juist
geciteerde geeft de grenzen aan van zijn progressiviteit. En nergens en nooit heeft
Van Mook bij de maatregelen die hij nam (in Brisbane), rekening gehouden met zelfs
maar enige inschakeling van zelfstandige politieke Indonesische krachten. Als hij
aan Indonesiërs dacht, dan dacht hij aan de Djajadiningrats en andere
regenten-families, aan de feodale ambtenaren en op z'n best, aan de nieuwere
ambtenaren van Indonesische komaf, die nog vele jaren een machteloze minderheid
zouden vormen in een door de Van Hoogstratens beheerst apparaat. En wie het
genoegen heeft gehad de instructies, wetboeken en schoolboeken te lezen, die in
Brisbane voor het bevrijde gebied werden klaar gemaakt, zal met mij moeten zeggen,
dat dit alles van begin tot eind ‘Nederlands-Indisch’ was.
Toen de capitulatie van Japan een feit was, wisten noch Van Mook, noch de
Nederlandse regeerders, iets van de situatie in ‘Nederlands-Indië’. De hooggeroemde
‘Nefis’ had op dit gebied volkomen gefaald, erkent Van Mook volmondig, wat niet
belet heeft, dat de leider van die Nefis, kolonel Spoor, weldra, juist door Van Mook,
voor de ook politiek belangrijke taak van legercommandant werd voorgedragen.
Doch dit was slechts een bijkomstigheid. De hoofdzaak was, dat Van Mook, die niets
wist, en die weldra ontdekte dàt hij niets wist, ook geen enkele moeite deed om
politiek-waardevolle voorlichting te krijgen. Hij liet zich voor en na inlichten door
diezelfde Nefis, die volkomen gefaald had, door de spionnen die de heer Van der
Plas weldra overal trachtte te plaatsen en door de oude ambtenaren-groep, die nooit
iets begrepen had van de factor, die nu juist de belangrijkste was geworden en dit
ook permanent zou blijven, de nationalistische beweging.
De heer Van Mook zelf, zo verklaart hij op blz. 75, wist van Soekarno alleen, dat
hij pro-Japanse redevoeringen had gehouden en Javanen aangespoord had in Japanse
dienst te gaan werken. Aangezien Van Mook tot de progressieve Stuw-groep had
behoord, van wie men mocht veronderstellen dat ze enige politieke belangstelling
had, kan men nagaan wat de gemiddelde Nederlands-Indische ambtenaar van de
dingen wist; om van planters, zakenlieden en officieren maar niet te spreken. Onder
die omstandigheden is het begrijpelijk, dat Van Mook, niet beschikkende over
Nederlandse militaire macht, en evenmin over Britse soldaten die bereid waren de
nationalistische be-
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weging neer te slaan en de Nederlanders een schoongemaakt Indonesië aan te bieden,
geen andere weg zag dan het pogen tot overeenstemming te komen met de
nationalistische beweging, die hij niet kende, en die hij meende te kunnen hanteren,
zoals men tot in begin 1942 altijd de Inlanders gehanteerd had.
Met progressiviteit had dit niets te maken. Op blz. 103 herhaalt hij nog eens, dat
de volgorde, zoals hij die zich gedacht had, ‘eerst rehabilitatie binnen het raam van
de bestaande wetgeving en daarna overleg over de toepassing van de nieuwe
beginselen’ was geweest. Dus eerst de Hollanders in alle machtsposities, en daarna
van uit die hoogte, aan de Indonesiërs geven wat men vond dat de zwakke maag van
de Inlander kon verdragen. Maar, zo laat hij op de zo juist geciteerde passage volgen,
het was nu duidelijk, dat in die ‘gedachte volgorde’... ‘in zoverre wijziging zou
moeten komen, dat wij vooraf het einddoel zouden moeten formuleren en
waarschijnlijk zelfs een tijdschema voor de verwezenlijking vaststellen.’
Een paar woorden heb ik hier onderstreept, doch alleen maar om aan te geven,
hoe weinig de heer Van Mook, zoveel jaren later z'n boekje schrijvend, beseft hoe
onthullend zo'n passage is.
Onthullend is ook de passage op blz. 105, waarin het optreden van het
kabinet-Sjahrir verhaald wordt, en gezegd wordt: ‘hoe deze plotselinge overgang te
verklaren viel, is nog steeds niet geheel duidelijk’. De heer Van Mook, die zo weinig
wist omtrent Soekarno, zal nog wel minder geweten hebben van de betekenis van
een figuur als Hatta in de nationalistische wereld, en Sjahrir zal hem wel een totaal
onbekende man geweest zijn. Onder zulke omstandigheden is alle gebeuren
‘plotseling’.
Op deze wijze tegenover de dingen staande, moest hij wel, nadat gebleken was,
dat zijn aanvankelijke opzet om een regering te vormen, die een aantal Indonesiërs
zou bevatten, doch die onder de Gouverneur-Generaal zou staan, dus eigenlijk een
verzameling van ambtenaren zou zijn, en die niet verantwoordelijk zou zijn aan de
‘overwegend Indonesische Volksraad’ (een plan dat hij aanvankelijk had, maar
waarover hij in z'n boekje maar liever zwijgt) - dat die aanvankelijke opzet volkomen
buiten de werkelijkheid stond, met verdergaande plannen komen, die evenmin met
die werkelijkheid klopten, doch die er telkens iets dichterbij kwamen
Het is niet mijn bedoeling al deze, thans wel bekende dingen, hier te bespreken.
Geïnspireerd, zoals hij zelf zegt, door de overeenkomst van Frankrijk met Viët-Nam
(men ziet hoe hij met grote zekerheid naar de oplossing grijpt, die politiek het
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wrakkigst was) komt Van Mook dan ten slotte tot een accoord, dat even later, op De
Hoge Veluwe, door de Nederlandse regering verworpen wordt. Daarop stonden de
dingen opnieuw wankel, maar Van Mooks inspiratie werkte op de Franse manier
verder, en het gevolg was het oprichten der Malino-staten, waarmee hij een Nederlands
blok tegenover de Republiek trachtte te vormen.
Deze poging scheen aanvankelijk succes te hebben. Maar wij weten thans, dat dit
experiment, dat werkelijke overeenstemming met de Republiek altijd in de weg heeft
gestaan, uiteindelijk er alleen maar toe leidde, dat Nederland door beide groepen, de
Republikeinse en de Malino-groep, in gelijke mate werd gewantrouwd. Juist het
gevoel dat Van Mook als permanente voogd van de Malino-staten wilde optreden,
bracht de vertegenwoordigers dier staten er toe, de Nederlandse regering te verzoeken
Van Mook als Gouverneur-Generaal door een ander te doen vervangen. Zeker, de
Nederlandse regering had ook andere beweegredenen om hem te willen vervangen.
Maar het is een feit, dat Van Mook er in geslaagd was iedereen, conservatief en
vooruitstrevend, republikein en federalist, tegen zich in te nemen.
Ik wil in het geheel niet beweren, dat Van Mook de hoofdschuldige is in het
Indonesische drama. Het boekje, dat voor me ligt, leidt er toe dat de aandacht vooral
op hem geconcentreerd wordt, maar ten slotte was Van Mook verantwoordelijk aan
de Haagse regering, en deze aan het Nederlandse parlement, zodat de laatste
verantwoordelijkheid bij het kiezerscorps blijft, dat zich van de Indonesische zaak
altijd minder heeft aangetrokken dan van Rome of Genève, en dat dus nooit voor
een verstandige kijk op de Indonesische of andere kwesties te vinden is geweest.
Maar dat neemt de verantwoordelijkheid van Van Mook niet weg.
Zijn poging om te bewijzen dat hij ernstig getracht heeft de eerste politionele actie
te voorkomen, zal geen ernstig lezer overtuigen. Maar zelfs als men al wil toegeven,
dat die actie, althans als wanhoopsdaad van Nederlandse kant, verklaarbaar is, dan
blijft het feit bestaan, dat er op militaire wijze nooit een oplossing te forceren viel,
tenzij Nederland bereid en in staat was vele jaren oorlog te voeren en Java en Sumatra
te verwoesten en uit te moorden. Zo'n actie zou de volkomen uitputting van Nederland
ten gevolge hebben gehad, iets waaromtrent de heren Van Mook en Spoor geen
ogenblik nagedacht hebben. Nog minder hebben ze nagedacht over de internationale
gevolgen van hun actie. En dus ben ik zo vrij de politiek van Van Mook (en van al
de anderen die in die dagen op de beslissende posten zaten) een avonturierspolitiek
te noemen.
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Wat na de politie-actie gebeurde, de Renville-overeenkomst, en de vorming van een
voorlopige federale regering, is al zo spoedig door de gebeurtenissen weggespoeld,
dat ik er hier niet meer op in ga. Maar de wijze waarop Van Mook zijn ménagerie,
die tot regering verheven werd, ernstig wil doen nemen en dan nog wel als een
Indonesische regering, bewijst opnieuw, dat hij zich nooit een andere voorstelling
van een oplossing der Indonesische kwestie heeft kunnen vormen dan een, die de
een of andere Nederlandse manager met een aantal ondergeschikte bedrijfsleiders,
de eigenlijke macht in handen speelde. Dat die manager dan ook nog het politieke
vak niet verstond en dat de bedrijfsleiders, door Van Mook zo geprezen, in het
algemeen van inferieure kwaliteit waren, maakte de zaak nog erger.
Dat Van Mook, als hij niet eerder was weggezonden, ook met de tweede politionele
actie accoord zou zijn gegaan, staat vast. Hij was immers een van de warmste
voorstanders van een oprukken naar Djokja tijdens de eerste actie. Hij was ook een
van de voorstanders van het trotseren van de Veiligheidsraad...
Dat hij, later, in Nederland optredend als journalist, critische geluiden liet horen
naar aanleiding van de tweede actie, maakt zijn figuur niet sympathieker. En het
laatste gevoel van respect verdwijnt, nu hij, nadat de Nederlandse regering eindelijk
heeft begrepen (geleerd door de harde feiten van de guerilla, en geleerd door de
internationale druk), dat de enige oplossing ligt in de richting van een
Ronde-Tafelconferentie, die Indonesië volledige souvereiniteit moet brengen, en die
de invloed van Nederland in Indonesië uitsluitend wil funderen op de wederzijdse
belangen en op de diensten, die wij Indonesië in intellectueel en organisatorisch
opzicht kunnen bewijzen, dat hij nu op deze voornemens de critiek uitoefent van de
man, die meent, dat hij bij die gang van zaken onmisbaar is, omdat hij alleen (samen
met zijn ménagerie) verstand heeft van de Indonesische aangelegenheden.
De feiten hebben bewezen, dat hij het niet heeft. Van de politieke verhoudingen
en gevoelens in Indonesië heeft hij nooit iets begrepen, en het is zelfs de vraag, of
hij ze wilde begrijpen. Zijn afkeer van de politiek is zó groot, dat hij het beneden
zijn waardigheid vindt, er met enige ernst en enig geduld kennis van te nemen. Hij
is de economische manager, die eigenlijk tegenover niemand verantwoording wil
afleggen. De vraag is echter, of zijn kijk op de voor Indonesië nodige economische
politiek niet te zeer die van de koloniale administrateur is, om thans nog bruikbaar
te zijn. Ik ben van mening, dat hij ook als economisch leider van het nieuwe Indonesië
een mislukking zou worden. Van

Libertinage. Jaargang 2

295
de Nederlandse verhoudingen weet hij niets, en hij vindt ze, zoals alle
oud-Indisch-gasten, ver beneden zijn waardigheid.
En zo staan we, wat Van Mook betreft, voor het betreurenswaardige feit, dat deze
man, die ongetwijfeld ver boven de middelmaat uitsteekt, gezien moet worden als
het slachtoffer van het koloniale milieu, dat begaafde mensen tot dictatortjes maakt,
die buiten het koloniale milieu niet meer bruikbaar zijn.
Intussen is de RTC een feit geworden. Moeilijkheden zal men op die bijeenkomst
in voldoende mate ontmoeten.
De behoefte aan Nederlandse kant om alles nog steeds te zien binnen het raam
van het Nederlandse rijk, en van de grondwet van Nederland, zal zeker het vinden
van een zakelijke oplossing niet bevorderen.
Wat dit soort zaken betreft, is de positie van de Indonesiërs sterk. Wat zij eigenlijk
vragen, is, dat wat politiek niet langer een eenheid is, gescheiden zal worden, en dat
men niet zal pogen met nieuwe constructies toch nog een deel van het oude
Nederlandse gezag op Indonesië te laten drukken. Dat is niet alleen een Indonesisch,
het is ook een Nederlands belang. Lasten op ons nemen, ter wille van de eer of de
traditie, is weinig aanlokkelijk, als die eer een militaire eer is, en die traditie de
koloniale traditie. Het nationale belang van nieuw Nederland eist volkomen politieke
scheiding. En als de vaderlandse pastoors, dominees en advocaten beletten, dat er
verstandig gehandeld wordt, laat men dan niet verder gaan in het toegeven aan het
onverstand dan het vormen van een Unie, die voor beide partijen niet meer dan een
paradepaardje of een feestvarkentje is. Zolang de Unie een onschuldig geval is, zal,
wie volwassen is, de kinderen het plezier, dat ze er blijkbaar in hebben, niet
misgunnen. Dat er ernstige en belangrijke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië
mogelijk en wenselijk zijn, herhaal ik met nadruk. Juist ter wille van die betrekkingen
moet alle ballast overboord.
Die betrekkingen moeten liggen op de gebieden van organisatie en administratie,
van intellect en cultuur, van economie, voor zover dat, zonder de Nederlandse
economie te schaden, mogelijk is.
De vraag is, of men van Indonesische kant beseft, dat hier niet alleen een Nederlands,
maar ook een Indonesische belang aanwezig is?
Het boekje van dr Leimena doet hier wel eens aan twijfelen. Het geeft een verslag
van het verloop der Indonesisch-Nederlandse worsteling sedert 1945. Het verslag is
veel dichter bij de
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werkelijkheid dan dat van dr Van Mook. Maar al geeft de schrijver toe dat ook aan
de Republikeinse kant fouten zijn gemaakt, hij noemt ze niet, en men krijgt de indruk,
dat hij eigenlijk heel erg tevreden is met alles wat de Republiek tot dusver gedaan
en bereikt heeft.
Hiertegenover moet gezegd worden, dat de Republiek alleen maar bewezen heeft,
voor de Indonesische onafhankelijkheid te willen vechten. Ze heeft niet bewezen,
dat ze in staat is van Indonesië een sterk, welvarend, vrij en cultureel belangrijk land
te maken.
Dit alles moet nog bewezen worden, na de RTC. En om dat bewijs te leveren, zal
men nog heel lang hulp van buiten nodig hebben. Ik ben van mening, dat
Nederlanders, die geen enkele politieke aspiratie hebben t.o.v. Indonesië, de
aangewezen medewerkers zijn voor het verlenen van die hulp. Het niet inroepen van
die medewerking zou schadelijk zijn voor Nederland. Maar naar mijn vaste
overtuiging nog schadelijker voor Indonesië.
Natuurlijk, de Nederlanders, die in Indonesië moeten gaan werken, dienen niet
alleen vrij te zijn van alle politieke heerszucht. Ze moeten ook vrij zijn van dat
superioriteitsgevoel, dat men zo vaak bij ons aantreft en waarvan het boekje van prof.
van Wulfften Palthe een typisch staaltje is. Alleen als zodanig is het het vermelden
waard. Dat de haat der Indonesiërs, die eigenlijk tegen de Japanners gericht was( dit
feit ziet de professor juist) bij gebrek aan Jappen op de Nederlanders gericht moest
worden, is een van die psychologische ezelsbruggetjes, die weinig waarde hebben.
Het bendewezen kan alleen sociologisch volkomen begrepen worden. En zo gaat het
met alle verschijnselen, die de professor psychologisch en psycho-analystisch
verklaart, zonder hun maatschappelijke kanten (die in werkelijkheid, naast vele
andere, óók een psychologische factor hebben) tot hun recht te doen komen. Zijn
psychologische algemeenheden zijn dus volstrekt onvoldoende, om een verklaring
mogelijk te maken. En dit leidt er toe, dat de heer v.W.P. nu eens een verstandige
houding t.o.v. de nationalisten bepleit en dan weer de allerstrengste maatregelen, de
Nederlandse terreur. Zonder na te gaan overigens, of wij die terreur zouden kunnen
volhouden. Hij wil zelfs alle massavorming tegengaan, zonder te beseffen, dat dit
betekent het economische leven en het hele sociale leven onmogelijk maken.
De superioriteitswaan van de professor zit hier in, dat hij het zeer juiste verlangen
naar het herstel van rust en orde in Indonesië, automatisch ziet als een herstel van
de Nederlandse rust en orde. En die is nu juist voor de actieve Indonesiërs
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onaanvaardbaar. Ze is ook niet mogelijk. Mogelijk is alleen de Indonesische rust en
orde. Dat wil zeggen de rust en orde, uitgaande van de psychologische zekerheid,
dat de onafhankelijkheid verkregen en onaantastbaar is.
Een Indonesische regering, die met die zekerheid van de RTC thuis komt, kan rust
en orde gaan herstellen. Kan dat, waar nodig, hardhandig doen. En kan zelfs
Nederlandse hulp hierbij aanvaarden, als het maar uit alles blijkt, dat de leiding van
de actie bij de Indonesische regering berust.
Natuurlijk, het is mogelijk, dat geen Indonesische regering met verlangen naar
rust en orde tot stand komt. Dan zal het ziekteproces voortduren tot een
communistische regering op haar harde wijze orde schept.
Maar, voor zover ik toestanden en mensen ken, is Hatta een man van orde en rust,
van organisatie en opbouw.
Als wij Nederlanders niet verhinderen, dat hij die opbouw begint, dan kan men er
zeker van zijn, dat, na een lange en moeilijke tijd, de positieve faze van de
Indonesische ontwikkeling zal aanbreken.
Maar wij kunnen nog altijd alles laten mislukken. Wij kunnen ruzie gaan maken
over incidenten, die ten slotte zullen blijven voortduren, totdat een sterke Indonesische
regering zich geheel en al met de binnenlandse zuivering bemoeien kan. Alles kan
nog bedorven worden. Maar als we dat doen, werken we aan ons eigen verderf, en
aan het overleveren van Indonesië aan chaos en communisme.
Laten we dus hopen, dat we wijs genoeg geworden zijn om een snelle afwikkeling
van de RTC te bevorderen, zodat een duidelijk herkenbaar vrij Indonesië er het
resultaat van is. Dat is een wereldbelang. Het is een Indonesisch belang. Het is, in
niet veel mindere mate, ook een Nederlands belang.
18-8-'49

A. Alberts
Batavia en Djakarta
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Besprekingen
Orwell's toekomst zonder toekomst
George Orwell, Nineteen eighty-four, Secker en Warburg, London 1949.
Wij zijn aan veel gewend geraakt op het punt van toekomstverwachtingen. Als op
dit moment oorlog uitbreekt, houden wij er minstens rekening mee, dat nagenoeg
geheel West-Europa wordt uitgehongerd, geëxecuteerd of in Siberië ‘te werk gesteld’.
Wij houden het voor mogelijk, dat we op het ogenblik een nieuwe ‘Middeleeuwen’,
een tijdperk van duisternis, van de ondergang van een beschaving, ingaan. Mogelijk
ook dat op ieder moment aan het bestaan van deze wereld door enige
super-atoombommen een einde wordt gemaakt. Deze laatste calamiteit is echter van
zulke groteske afmetingen, dat zij ons nauwelijks nog iets zegt: wij weten dat ons
hier alleen maar berusting overblijft - het is dan toch gedaan met alles, en voorgoed.
In de eerste gevallen weten we, dat er voor ons geen toekomst meer is, maar de hoop
op een ‘Gouden tijdperk’ in een ver verschiet kan daarom nog wel behouden blijven
en misschien zelfs ons, als het ergste eenmaal gaat gebeuren, nog enig houvast geven.
Wij hoeven geen ‘mensenvrienden’ à la Rolland of Gandhi te zijn, om in ‘de mens’
te geloven - ieder die van enkelen houdt, gelooft in bepaalde eigenschappen en wij
sterven geruster, geloven wij, als ons de hoop gelaten wordt, dat deze eigenschappen
nooit voorgoed onderdrukt kunnen worden. Wij kunnen dan ten minste de
geschiedenis nog als een voortschrijdende lijn zien, een lijn, die in de komende
eeuwen misschien scherp daalt, maar toch de mogelijkheid in zich houdt weer te
stijgen.
Maar het is een vreselijker en geenszins onwerkelijker toekomstbeeld, dat George
Orwell ons voorhoudt in ‘Negentien vier en tachtig’, ongetwijfeld zijn meesterwerk.
Het is het beeld van de geschiedenis, die tot stilstand is gekomen, van een lijn, die
onwrikbaar vastligt, van een toekomst zonder toekomst - een unfuture, om het in
Newspeak, het officiële Angelsaksisch van 1984 te zeggen. Drie superstaten, Oceanië
(het Amerikaanse continent, Engeland, Afrika beneden de Congo, en Australië),
Eurazië (het tegenwoordige Sowjet-Rusland met het onder de voet gelopen
West-Europa) en Oost-Azië (China met randgebieden) zijn in eeuwige strijd met
elkaar gewikkeld op een reusachtig slagveld, zich uitstrekkend van de Straat van
Gibraltar en de mond van de Congo, tot de Philippijnen en Indonesië. De
wereldheerschappij is echter niet meer de inzet. Deze monsterstaten weten, dat de
een de ander niet definitief op de knieën krijgt en het heeft trouwens weinig zin het
te proberen: ideologisch bestaan er geen verschillen en economisch kunnen zij zich
zelf bedruipen. De oorlog in 1984 is in de eerste plaats een verschijnsel van
economische ‘hygiëne’: om werkloosheid te vermijden is een enorme oorlogsindustrie
noodzakelijk, waarvan de producten op het slagveld onmiddellijk worden opgeruimd,

Libertinage. Jaargang 2

wat weer nieuwe productie vergt enzovoort. Daarnaast dient de oorlog als emotionele
uitlaat voor de drie

Libertinage. Jaargang 2

310
volksmassa's, die tot voortdurende haat tegenover elkaar worden opgezweept om
hun eigen ellendige toestand te vergeten.
Al even onwrikbaar als de ‘internationale’ situatie, ligt de binnenlandse in elk van
deze drie kolossen. Het zijn staten, die zich goed met de Sowjet-Unie laten vergelijken,
alleen is het terreur-systeem zo geperfectionneerd, dat inderdaad elke omwenteling
onmogelijk lijkt - the Party is immortal. Onsterfelijk, niet alleen door de activiteit
van het met helicoptères en televisie-apparaten werkende Ministry of Love (de Gestapo
van Oceanië) en van het Ministery of Truth, welks voornaamste activiteit bestaat in
het up-to-date houden van... de geschiedenis, die in 1984 gedegradeerd is tot een
armzalig instrument om op ieder gewenst ogenblik het gelijk van de partij te bewijzen
- maar vooral ook door de creatie van het Newspeak, de taal die iedere van de
heersende ideologie afwijkende denkwijze onmogelijk maakt, en waarvan de
beginselen door Orwell op bijzonder vernuftige wijze worden uiteengezet.
Hoe ongeloofwaardig dit alles op het eerste gezicht mag lijken, toch steekt er in
Orwell's roman niets ongerijmd fantastisch. Alle griezeligheden van 1984 vinden
wij inderdaad vandaag al in hun kiem aanwezig. Het systematisch en onophoudelijk
vervalsen van de geschiedenis? Men raakt er in de Sowjet-Unie aardig mee op dreef.
Newspeak? Het is in ieder geval niet de eerste poging om een taal te ‘scheppen’,
aangepast aan de geestelijke vermogens van dagboekanier- en strip-lezers. Bestaan
er al niet ‘vertalingen’ van de werken van Shakespeare in basic English?
Maar hoe overtuigend ons ook het leven op Oceanië's Airstrip One (vroeger
Engeland) wordt geschilderd - het boek zou niet zo'n indruk gemaakt hebben, als
Orwell er niet in geslaagd was de tragedie van 1984 te betrekken op een particulier
drama. Liefdesverhoudingen zijn in 1984 voor partijleden, ofschoon niet officieel
verboden, toch niet gewenst. Ze zijn staatsgevaarlijk, omdat zij de gedachten afleiden
van wat des keizers is - men kent alleen de copulatie als ‘je plicht doen tegenover
de Partij’ voor het kweken van bibit. Winston's en Julia's ketterse instellingen - hoe
verschillend ook onderling: meer een gewetenskwestie bij Winston, meer een vitaal
genotsinstinct bij Julia - culmineren dan ook in het aangaan van een geheime liefde,
waarvan beiden weten, dat zij eindigen moet in de folterkamers van het Ministerie
van Liefde. Voortreffelijk is de psychologische ontwikkeling van deze verhouding:
voor Julia is Winston aanvankelijk niet meer dan de partner, die haar dierlijk instinct,
the simple undifferentiated desire, kan bevredigen. Winston weet dit niet alleen, hij
verlangt dat juist bij haar:
- Listen, the more men you 've had, the more I love you... Do you
understand that?
- Yes, perfectly.
- I hate purity, I hate goodness! I don't want any virtue to exist anywhere.
I want everyone to be corrupt to the bones.
Het is het wanhopig verzet van een man tegen een maatschappij, beheerst door
technici, economen en sociologen, waarin privé-levens niet getolereerd worden,
waarin zelfopoffering en hard werken worden verheerlijkt, waarin kunst en literatuur
alleen als propaganda of als pornografie voor de proles (het proletariaat) worden
beoefend - een maatschappij van een dodelijke ernst en verveling, maar die achter
zijn ascetisch masker de afschuwelijkste dingen verbergt, zoals het verraad in zijn
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tegen de deugdzaamheid, die alleen strenge gezichten laat zien!) Waar de mens als
dier gedood wordt, is hij rijp voor alles en wordt hij pas goed handelbaar voor de
volkscommissarissen en managers. Zeker, het is een beestachtiger wereld in 1984
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dan die wij nu al kennen, maar het is er een van geëxploiteerde beestachtigheid, van
geslagen en afgerichte, niet één van vrije dieren, zoals wij ons het tijdperk van de
Renaissance graag voorstellen.
In Julia echter vindt Winston een mens, die jaagt naar zijn persoonlijk geluk - een
dolzinnige onderneming in Oceanië. Een meisje, dat geen omhaal maakt over wat
prettig is - laat zich aantrekkelijker verleiding denken voor een zich van zijn frustratie
bewust man?
Langzamerhand wordt hun verhouding echter minder onstuimig, melancholieker,
naarmate ze steeds zekerder weten wat het eind van dit alles zal zijn. Ze reageren
echter verschillend op deze zekerheid. Winston doet een wanhopige poging zich aan
te sluiten bij de ondergrondse beweging van Goldstein (de Trotzky van Oceanië),
waarvan men niet weet of die een kunstmatig in het leven gehouden mythe of een
realiteit is - Julia volgt hem, ofschoon zonder enige illusie. Zij is in hun verhouding
gaan geloven, het is het enige wat voor haar geldt.
Laten-we-genoeg-hebben-aan-elkaar-zolang-dat-nog-kan - dat is haar wijze van te
trachten het hoofd te bieden aan een steeds hopelozer situatie, en waaraan Winston
nu weer niet genoeg kan hebben. Het is deze kleine verwijdering - onvermijdelijk
haast in zulke situaties - die iets onzegbaar ontroerends geeft aan de laatste phase
van hun liefde, die toch nooit voller en rijper was dan juist toen.
Huiveringwekkend is het slot: Winston's ineenstorting onder de foltering in het
Ministerie van Liefde. Huiveringwekkend, niet door de uitvoerigheid waarmee de
gruwelen worden beschreven - en waarin Orwell toch nooit zou kunnen concurreren
met David Rousset's boedelbeschrijving van de gruwelen in de Duitse
concentratiekampen in Les jours de notre mort - als wel door de understatements.
Het is een karakteristiek stukje Orwell: koelbloedig, sober, van een onverbiddelijke
intelligentie en zo wars van wishful thinking als deze meest typisch britse onder de
vooraanstaande schrijvers van zijn land maar zijn kan. Als in de liefdesgeschiedenis
tussen Winston en Julia, ook hier een voortreffelijke ontwikkeling in étappes naar
een onontkoombaar einde: het is een meesterlijke psychologie van de complete
ineenstorting. Niets wordt Winston bespaard: Na te hebben leren dubbeldenken (to
double-think geeft het vermogen aan om in iets te geloven waarvan men ergens wel
weet, dat het niet waar is - staaltjes van doublethink treft men nu, in 1949, reeds
geregeld onder communisten aan), volgt het complete verraad van Julia - compleet,
omdat er geen liefde meer kan zijn, waar men zijn zelfrespect zo volledig verloren
heeft, dat men zijn folteraar smeekt om gespaard te blijven van bepaalde
gruwelijkheden en die liever toe te passen op de geliefde. De ‘operatie’ is echter pas
ten einde, als Winston Big Brother (de Stalin van Oceanië) even compleet heeft leren
liefhebben als hij Julia verried. Ongelooflijk? Neen, het is alleen de uiterste, maar
geenszins uitgesloten consequentie van de Russische bekentenis-gewoontes. Het
principe is hetzelfde: Wat een dictatuur bovenal vermijden moet, is het maken van
martelaren - we do not merely destroy our enemies, we change them, zegt O'Brien,
Winston's folteraar, in een van hun lange gesprekken. Merkwaardig, en wat alles
nog griezeliger maakt, is de verhouding tussen Winston en O'Brien, bijna een
vader-zoon verhouding, met momenten van vriendschap en van volledige
vereenzelving van het slachtoffer met zijn overweldiger. Winston's vernedering is
volkomen: nu eens snikt hij als een kind aan O'Brien's schouder, dan weer kruipt hij
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voor hem over de grond, en het volgende ogenblik erkent hij in O'Brien intellectueel
zijn meerdere.
O'Brien - die Orwell als spreekbuis van de Partij laat fungeren - onthult Winston
nog iets anders over de ware aard van een dictatuur, een onthulling, die nodig is, en
werkelijk niet alleen voor Winston: - We know that no one
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ever seizes power with the intention of relinguishing it. Power is not a means, it is
an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution;
one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of
persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is
power. Now do you begin to understand me?
En macht betekent macht over mensen, die alleen behouden wordt by making him
(de mens, H.v.G.L.) suffer. Obedience is not enough. Unless he is suffering, how can
you be sure that he is obeying your will and not his own? Power is in inflicting pain
and humiliation. Power is in tearing human minds to pieces and putting them together
again in new shapes of your own choosing.
Men kan echter de vraag stellen of een mens aan de naakte waarheid, dat het object
van macht macht is, genoeg heeft om van te leven? In een bespreking van Orwell's
roman in de Partisan Review*) meent Philip Rahv deze vraag ontkennend te moeten
beantwoorden, want volgens hem zullen de Groot-Inquisiteurs altijd behoefte hebben
aan een justificatie van hun gedrag, aan de fictie dat hun macht slechts middel is
voor een verheven doel in de toekomst. Het is mogelijk, en het lijkt mij zeker op te
gaan voor een wereld die, als onze Westeuropese, nog zozeer vast zit aan zijn
Christelijke erfenis, maar of het nog zo zal wezen als deze erfenis zal zijn verbruikt?
Is het werkelijk ondenkbaar, dat mensen genoeg kunnen hebben aan het uitoefenen
van macht alleen? Met een blik naar een bepaald staatshoofd, ben ik daar niet zo
zeker van als Rahv. Of gelooft men werkelijk dat Joseph Stalin werkelijk gelooft in
de mythe van de socialistische heilstaat? Hij lijkt mij daarvoor het temperament niet
te hebben, en te berekenend van intelligentie te zijn, teveel een krokodil.
Het staat voor mij vast, dat Nineteen Eighty-Four de sterkste politieke roman is
sinds jaren. Indringender en aangrijpender nog dan Koestler's Darkness at Noon.
Ongetwijfeld zullen velen dit boek uitsluitend uitleggen als een aanval op het
Communisme en de Labour-party en daarmee Orwell als een van de hunnen begroeten,
maar zulke slechte verstaanders bedriegen alleen zich zelf - deze roman is niet een
waarschuwing tegen één bepaalde ideologie, hij is een waarschuwing tegen al wat
er voor gevaarlijks schuilt in deze tijd.
H. VAN GALEN LAST

*) Partisan Review, July, 1949.
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De stenen spreken
Elizabeth Bowen, The heat of the day Jonathan Cape, London 1949.
Het is niet gemakkelijk om een roman als deze te bespreken, omdat Elizabeth Bowens
werk over het algemeen geen problemen bevat waarover men zich gedrongen voelt
verder te denken, en ook niet de schok van een poëtische doorbraak geeft, die een
Virginia Woolf tot een groot schrijfster maakt. De engelse boekbespreker ontdekt
dan graag het doorlopen van een lijn, hetzij vanaf Jane Austen, hetzij vanaf Charlotte
Brontë, maar in dit litterair traditieloze land hebben wij daar minder gevoel voor.
Toch vertelt juist een boek als dit ‘voor later’ hoe een bepaald soort met een zintuig
voor het relatieve begaafde mensen kon leven in een tijd die, precies zo, nooit
terugkomt, half deelnemend aan de oorlogstoestand en half los er van in een
gebombardeerd, geëvacueerd Londen. Want het is niet alleen het feit van een totalitair
geworden oorlog dat maakt dat Jane Austen de napoleontische oorlog onvermeld
kon laten, terwijl Elizabeth Bowen, die ook alleen maar over ‘particuliere’ gevoelens
schrijft, deze voor dit verhaal werkelijk nodig heeft. Dat haar mensen een product
van de tijd zijn, en bepaald door het verleden, betoogt zij met nadruk, maar
overtuigender door het verhaal zelf dan in de enkele uitweidingen hierover. Ik zou
wel willen weten of ‘Later’ dit nog zal kunnen navoelen, want zij beschrijft het minst
historische, het passiefste, minst ontzettende aspect van de oorlog: het out-of-joint
zijn van de dagen en nachten, niet eens altijd tragisch, maar soms van een zwevende
intensiteit, waarop de tijd, (die van de kalender nu) geen vat meer heeft. De methode
van understatement die zij met andere, van haar zeer verschillende angelsaksische
schrijvers gemeen heeft (Forster, Lionel Trilling) beantwoordt aan de zin voor het
relatieve die ‘in het bloed’ zit, en impliceert een nauwgezette waarheidsliefde, ook
ten opzichte van de enkele maatstaven die men immers ook in het bloed heeft. Het
zijn geen ‘losgeslagen’ mensen; zelfs Robert, de verrader, kent dan toch trefzekerheid
in het gevoel. Hoewel dus geen enkel hoofdstuk begint volgens het bekende procédé:
‘de vliegtuigen ronkten boven de stad’, is iedere bladzij van oorlog doortrokken, ook
omdat Stella Rodney in een sinistere situatie verkeert: haar vriend Robert wordt er
- terecht - van verdacht inlichtingen door te geven aan de vijand, en de man van de
contraspionnage die het haar vertelt, stelt haar voor, hem, Harrison, in de plaats van
Robert te ‘nemen’, waarna hij Robert vrijuit zal laten gaan. Het is deze Harrison, de
man aan de kant van het vaderland dus, geen schurk, zelfs misschien een mens, maar
gezien als een personage uit een comedie, (terwijl Stella en Robert de protagonisten
van een drama zijn), die de sinistere rol speelt. Voortreffelijk is de spanning van het
hoofdstuk waarin Stella, na het bewijs van verraad, het gevaar voor Robert nog
probeert af te wenden bij een dan onwillige Harrison, en hoe dan en na Roberts dood,
haar hooghartig niet-nemen uit pure ontreddering toch nog de smaak van een
‘zich-wel-willen-geven’ krijgt. Toch is het werkelijke probleem ontweken, en dat is
niet te wijten, geloof ik, aan de methode van understatement.1)
1) Trilling vangt het conflict: de intellectueel tegen het politieke denken op, weliswaar in
gesprekken, maar vooral in het verschuiven van menselijke relaties daarin, en in nuances
van ziek-zijn en gezond-zijn, anders dan de gebruikelijke; men heeft niet het gevoel dat hij
daarmee iets ontwijkt, integendeel, met dit vermogen tot het accepteren van nuances zijn
goed recht overtuigend bewijst. (The Middle of the Journey, zie Libertinage, I, 3..
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zo verfijnde stijl als Elizabeth Bowen, kan een dergelijk gegeven behandelen zonder
dat het een melodrama wordt. Maar het einde komt te vroeg, en het afscheid ook
(van een gelukkige liefde: even zelden overtuigend gemaakt in een roman als het
talent bij een personage dat kunstenaar is, maar hier is het gelukt); een plotseling
afscheid, niet het soort dat inhaerent is aan vele voorafgaande momenten: in de nacht
dat Robert voor het eerst met Stella spreekt over zijn verraad, vlucht hij, vermoedend
dat het huis omsingeld is, over het dak en valt of springt er af. Het afscheid moet
zich dan verder voltrekken in Stella alleen, en zeer ontroerend, zoals trouwens ook
het vorige, is het hoofdstuk waarin zij haar volwassen zoon gaat vertellen wat er
gebeurd is. Maar wij hebben Robert alleen met Stella's ogen gezien, en zijzelf zou,
had het verhaal langer geduurd, hem zijn gaan zien met de ogen van een vreemde.
Wat instructief geweest zou zijn voor de lezer; want deze Robert mag dan geen
verrader-uit-slechtheid zijn, en intelligent lijken, zijn theorieën over een miserabel
tijdsgewricht waaruit hij in een Nieuwe Orde wenst te ontsnappen, zijn niettemin
ontstellend idioot. Wanneer Stella's ‘Roderick may be killed’ (haar zoon)
werkelijkheid zou worden, zou het drama nog wel anders zijn.
Stella is, als personage, bij uitstek het instrument waarmee het zijn volle intensiteit
zou kunnen krijgen, volgens de stelregels die Edward Sackville West uitstekend
formuleerde (naar aanleiding van l'Etranger en sommige Amerikanen2): ‘...The graver
issues, though they may, and do, engulf people of all kinds, can only receive artistic
expression through the medium of characters who are both highly articulate and
thoroughly aware of their situation’, en dat is nog iets anders dan dat een personage
de spreektrompet van de schrijver zou zijn. Intussen heeft Bowen de onbewusten
niet vergeten, en de knappe novellenschrijfster die zij is, vindt men terug in de
gedeelten over Louie, het hulpeloos en stromeloos in Londen verdwaalde domme
meisje, dat beter aan haar man, die aan het front is, denken kan als zij met een andere
man is dan met helemaal geen man, en voor wie alles zich oplost in de terugkeer
naar haar geboortedorp met een anonieme baby die toch maar, naar haar intussen
gesneuvelde man, Tom genoemd wordt. Louie is waarschijnlijk een product van
slecht geweten van de schrijfster, die in zekere zin met de intelligente Stella
gemakkelijk spel heeft, maar men zou, ondanks het wat kunstmatige verband, deze
passages niet willen missen.
Dezelfde kant van haar talent geeft het Engeland dat door Robert verraden wordt,
tot in de krullen van de architectuur van het huis dat zijn moeder en zuster bewonen,
het huis van zijn jeugd, met satyrieke bitterheid. De hele roman is trouwens vol losse
fragmenten uit Stella's leven, die brillante novellen op zichzelf zijn (Rodericks bezoek
aan het sanatorium). Elizabeth Bowen heeft, lijkt mij, van de tweezijdigheid van haar
talent opzettelijk gebruik gemaakt om de suggestie van twee werelden te realiseren,
of liever een goede en een verkeerde kant: aan de verkeerde zijn Roberts familie en
de voorwerpen die deze mensen omringen; de deelnemers aan de begrafenis, Louie's
vriendin Connie desnoods; dat zijn de dode zielen; aan de levende kant de anderen
en het landschap. Er tussen in zweven Harrison, afgunstig schuivend langs de goede
kant, en de voorwerpen uit Stella's omgeving (zij woont door de oorlog in een flat
die niet van haar is).

2) In een artikel over Elizabeth Bowen en Ivy Compton-Burnett, Horizon, Juni 1946.
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tot annexeren. Bij Bowen dient de gevoeligheid voor het décor juist om afstand te
scheppen: de dingen zijn misschien alleen gestolde fragmentjes Niets, de mensen
splinters Noodlot, maar hardnekkig besloten hun eigen boontjes te doppen op het
terrein dat hun essentieel lijkt. Zij suggereert ook nergens dat het leven vóór '39 door
iets anders dan een niets omgeven was. Maar er zijn een paar instinctieve reacties
tegen dat niets; hier: de weg die Stella's gedachten nemen na Roberts onthulling het begrip vaderlandsliefde komt niet op, maar zij denkt aan de bomen, de stenen,
de seizoenen, overal waar zij gelopen heeft met hem of wetend dat hij er was; en dus
is er een land en dat land kan verraden worden. De verhouding tussen Stella en haar
zoon; die twintig jaar oude zoon, blanco wachtend op wat de werkelijkheid, dat is
vooreerst de oorlog, met hem voor heeft, zichzelf ontdekkend bij het erven van een
Iers landgoed, dat het leven plotseling een vorm geeft die hij vullen kan. Bij dit alles,
en tegen dat niets, een bijna aandoenlijk en waardig bondgenootschap met de natuur;
waardig, om een zinnetje als dit: ‘This was the peace of the moment in which one
sees the world for a moment innocent of oneself.’ (Wat een afstand sinds de
schrijfsters van de 19e eeuw, die - behalve Emily Brontë - meestal toegesproken
werden door de natuur).
Hoe meer ik er over denk, hoe pijnlijker ik het hiaat vind in deze roman en hoe
zekerder ik ben dat hij zo alleen geschreven kon worden op het eiland Engeland en
niet op het continent na de bezetting. Niet om de ‘particuliere gevoelens’, maar om
het ontwijken van het verraadsprobleem. Men zou trouwens niet kunen leven bij dit
soort boeken alleen, maar er zonder zou niemand weten hoe verfijnd en gevarieerd
de middelen zijn geweest waarmee een aantal door het wereldgebeuren nogal eenzaam
gelaten individuen de schokken er van heeft kunnen registreren in de allerlichtste
trillingen, waar het wereldgebeuren zelf bepaald geen weet van heeft. Hoe knap
Elizabeth Bowen het gemis aan zekerheden kan vervangen door dit gespannen
meeleven met ieder zintuigelijk of atmosferisch teken van verandering en liquidatie,
wist men al uit sommige verhalen in The Demon Lover. Het zullen ten slotte nog de
veel misprezen ‘cerebralen’ zijn geweest die, in deze litteraire periode, de stenen
hebben laten spreken.
ELISABETH DE ROOS
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Herwig Hensen: Daidalos. Uitg. Manteau,, Brussel. 1948.
Essay over de dichtkunst. Uitg. Manteau, Brussel. 1948.
Herwig Hensen, van wie voor kort een zevende bundel, - de eerste na de uitgave van
zijn Verzameld Werk - verscheen, is een alleenstaande figuur binnen de Vlaamse
letterkunde. Hij is niet katholiek, en van Vlaams provincialisme ontbreekt elk spoor.
Zijn heidendom is scherp agoniserend, soms rancuneus fel. Hij is consequent
rationalist en valt, waar hij een kans schoon ziet, onverbiddelijk elk geloof aan; zijn
jongste drama Agamemnoon, gepubliceerd in Het Nieuw Vlaams Tijdschrift, joeg
de voornaamste apologeten van de Kerk in het geweer. In Vlaanderen vindt hij dan
ook nauwelijks weerklank. Nederland heeft hem nog niet ontdekt, of, in elk geval,
niet de aandacht aan hem gewijd, waar zijn werk recht op geeft.
Van de dichters, die sinds 1930 in Vlaanderen publiceren, is hij de belangrijkste
figuur. Zijn dichten is, kort en ontoereikend gekenschetst, een krasse poging,
Nietzsche's filosofie te toonzetten op muziek van Rilke. Hij wist daarbij de
gebruikelijke misverstanden over Nietzsche te ontgaan en de lyrische rethoriek van
Rilke een eigen kleur te geven.
Die kleur wijzigde zich in het verloop van Hensens dichterschap ternauwernood,
- in de jongste bundel ‘Daidalos’ keren rijm en rhythme, woord en wending van de
eerste verzen terug. Winst is misschien de toenemende soberheid; zijn lyriek verliest
haar overdaad aan rhetoriek. Maar daar staat tegenover, dat het gedicht meer en meer
de weergave van een denkproces wordt. Zo stelt deze poëzie opnieuw de vraag: in
hoeverre is het mogelijk, de wereld met het denken te lijf te gaan en daarbij van het
gedicht gebruik te maken als legerbericht van de behaalde overwinningen. Weliswaar
heeft het denken ergens zijn oorsprong in de emotie. Maar de ontwikkeling van de
gedachte bant op den duur de emotie uit, omdat elke filosofie hoe dan ook een op
het leven veroverde verschansing is, die behoedt voor het binnendringen van het
Toevallige.
In Holland heeft Verwey het bewijs geleverd hoe een op zich zelf gesteld denken
jaar in jaar uit zijn rooftocht kon volhouden, en bij een aanwezig talent voor rijm en
regelmaat een voortdurend verslag in dichtvorm leveren. Het ware onzin, te beweren,
dat een dergelijke bezigheid geen poëzie kan zijn, indien men niet tevoren reeds
vastlegde, wàt poëzie is. Hensen heeft zich voorshands gewapend tegen aantijgingen
in die zin, en een breedvoerig essay over de dienstkunst gepubliceerd, dat uiteraard
op zelfverdediging is uitgelopen. Het polemische karakter van zijn betoog, dat
voornamelijk is gericht tegen Henri Brémond, de schrijver van ‘La Poésie pure’, is
dan ook onmiskenbaar. Dit essay overtuigt maar matig, omdat eerder dan het denken
het geheugen part en deel aan de bewijsvoering had. Het is bijna een bloemlezing
van citaten, voorzien van kort commentaar, geworden.
In zijn verzen bewaarde het ordenend denken Hensen voor een eenzijdig
impressionisme. Zelfs waar de gedachtengang, tot in woordkeus toe, kennelijk op
Nietzsche georiënteerd is, maakt zij de indruk, rechtstreeks in de lijn te liggen van
Hensens eigen gerichtheid. Hier en daar echter omschrijven woorden een ervaring
zonder de onmiddellijke sensatie van die ervaring op te roepen. Een voorbeeld hiervan
zijn de regels:
Als ik maar binnenwaarts mij durvend blijf volmaken.
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en hoor meer dan een klank, raak meer dan een omlijning,
en zie, ontwerpend plots, meer dan mijn oog kan zien:
niet slechts het uiterlijk, het beeld, doch bovendien
de wezenlijke kern van iedere verschijning.

De terminologie van de beide laatsten vooral is wijsgerig, is de analyse van een
emotie, en het gedicht blijft slechts gered door rijm en rhythme, die dan ook beide
zeer nadrukkelijk zijn. Zo staat tegenover de winst aan bezonnenheid, die de weergave
der ervaring ontdoet van het toevallig-persoonlijke, een verlies aan directe ontroering.
Hensen objectiveert die ontroering door middel van het denken, en zijn gedicht
openbaart het resultaat van dit denkproces. Hij geeft daarmee blijk, van Rilke slechts
de allure te hebben geadopteerd; het vermogen, zich als deze door een emotie ten
einde toe te laten overweldigen, mist hij geheel. Zijn poëzie is mannelijker van
karakter en misschien daardoor armer aan gevoelsintensiteit. In vroegere verzen van
Hensen ging zijn denken nog niet zo verwoestend te keer, geraakten dagelijkse dingen
soms in een licht, dat hun een onbedoelde symbolische waarde gaf. Uit die tijd is:
Word rijk van ieder lang verlies
Word blij van alle tranen;
Word schild aan steen en pijl en spies,
En wind aan alle vanen.
Vandaag en morgen en aldoor
Moet nieuw begin gebeuren.
Word zaad daarom aan elke voor,
En roep aan alle deuren.

In ‘Daidalos’ echter vindt de veralgemening niet meer metarealistisch en dichterlijk,
maar filosofisch plaats. In enkele verzen is nog slechts die zeldzame tweeëenheid
gelukt, die Coleridge beschreef als: ‘the colours, music, imaginative life and passion
of poetry; but the matter and arrangement of philosophy’.
De objectivering der emotie leidt ook tot een opvallende monotonie; aanvankelijk
dóet een enkel vers het, maar bundel na bundel ononderbroken dezelfde trant herhaald
te zien ontkracht de werking. Het zal Hensen niet moeilijk vallen in deze stijl door
te dichten; maar zeker zou ‘Gedicht voor Marc’ - een parkwandeling van de dichter
met zijn zoon -, waarin regels staan als:
Kind van mijn vrees: peilend en groot
speuren uw ogen langs de paden.
Waartoe? Het baat niet dat wij raden
wat achter gindsen draai begint.
Het doel is doof, het doel is blind.
En zonder zekere bestemming
gaan wij, met moed en met beklemming,
het lot door, lijk dit herfstig land:
gij met uw hart mild op de hand,
en ik, wien waan en trots ontvielen,
ik met mijn hart onder uw hielen.

een vruchtbaarder aanknopingspunt zijn dan leerdicht en levensles, die Daidalos zijn
dor karakter verlenen.
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Chorosjo of Nitsjewo?
Johan Daisne: Van Nitsjevo tot Chorosjo, tien eeuwen Russische literatuur,
Uitgeverij Electra, Brussel.
Sinds Prof. N. van Wijk in 1919 zijn ‘Hoofdmomenten der Russische Letterkunde’
en in 1926 zijn Geïllustreerde Geschiedenis der Russische Letterkunde publiceerde,
is er in het Nederlands geen algemeen overzichtelijke studie van de Russische
literatuur meer verschenen. Vooral ontbreekt in onze taal een handleiding, waarin
de lijnen van de 19e eeuw zijn doorgetrokken tot heden, dus waarin een overzicht
gegeven wordt van de Sovjet-Russische literatuur tegen haar historische achtergrond.
De Belgische schrijver Johan Daisne heeft hiertoe nu een poging gewaagd en zijn
te Brussel verschenen boek, dat hij de titel gaf ‘Van Nitsjevo tot Chorosjo’ is er de
vrucht van. Met het woord ‘nitsjevo’ bedoelt de schrijver de - volgens hem hoofdzakelijk door uitzichtsloze en tot ‘niets’ voerende motieven beheerste Russische
literatuur van vóór de Revolutie; met de tweede term bedoelt hij de zich positief over
het leven uitdrukkende Sovjet literatuur. Ter verklaring van zijn titel zegt hij (blz.
204): ‘....de vroegere letterkunde was een klacht en een aanklacht, ze kon niet anders
dan “verneinend” zijn, “nihilistisch” - “nitsjevo” is de wanhopige, geëxaspereerde
uitroep, die er bestendig in echoot; de nieuwe literatuur is positief gericht, opbouwend,
als de letterkunde van een volk dat een begin heeft gemaakt met de verwezenlijking
van zijn ideaal, in een Staat tot welke, bij het eerste jubileum (1927), de dichter
Maiakovski de jubelzang kon richten: “Chorosjo” ('t Is goed’). (Cursivering van de
schrijver).
Afgezien van het feit, dat het woordje ‘nitsjewo’, - letterlijk door ‘niets’ te vertalen,
- in de semantiek talrijke interpretaties toelaat, (hoe vaak wordt het niet gebruikt in
de betekenis van: ‘het gaat wel’, ‘het kan er mee door’, ‘het is niet erg’ enz.) lijkt
mij die titel door zijn emotionele allure niet erg gelukkig gekozen voor een boek,
dat de pretentie heeft een overzicht te geven van tien eeuwen Russische literatuur.
De schrijver gaat zelfs zo ver, over de ‘nitsjevo-periode’ te spreken, hij heeft het
over ‘nitsjevo-wijsgeren’ Maar het onderscheiden van dergelijke subjectief getinte
en op het gevoel gebouwde perioden is literair-historisch niet te verantwoorden.
Alleen een dilettant bezondigt zich in de regel aan dergelijke op het eerste oog
verbijsterende grilligheden.
Deze excursie door de Russische literatuur plaatst de lezer voor menige verrassing.
Wat zou men bijvoorbeeld moeten denken van een geschiedenis der Franse
letterkunde, waarin een lang hoofdstuk werd gewijd aan Maurice Chevalier, maar
waarin een dichter als Paul Valéry in enkele regels werd afgedaan? Welnu, dit is de
wijze, waarop Johan Daisne de Russische literatuur behandelt. Hij wijdt negen
bladzijden met vele eigen vertalingen aan de sentimenteel-romantische liedjeszanger
Wertinski (bekend door zijn gramofoonplaten - Daisne vermeldt nog, dat het Columbia
platen zijn - en zijn lekker weeïge pathetiek), maar hij heeft niet meer dan een halve
bladzijde over - bovendien zonder voorbeelden - voor de grote moderne Russische
dichter Boris Pasternak. Wat zou men neggen van een leidraad der Franse literatuur,
waarin over de roman La Chartreuse de Parme van Stendhal niets meer werd verteld
dan dat er een film van is gemaakt, en hoe de hoofdrol werd gespeeld? Welnu, dit is
de methode van Johan Daisne in zijn behandeling van het oeuvre van Leo Tolstoj.
Over de roman Anna Karenina weet hij namelijk niet anders te zeggen dan: ‘Anna
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twee keer ook al heeft zich de straf der gerechtigheid, zoals in Oorlog en Vrede
beschreven, voltrokken, eens aan Napoleon en thans aan Hitler.’ Verder niets. De
fascinerende 19de eeuwse satiricus Ljeskof wordt in deze literatuur-geschiedenis
niet genoemd. Men leze voorts eens het hoofdstuk over Dostojefski, bestaande uit
vijf bladzijden, waarvan twee en halve blz. gewijd zijn aan de afleiding van zijn
naam en aan het vraagstuk, of Dostojefski van Russische of Litausche afstamming
was. Maar de beroemde roman Demonen (Boze Geesten) wordt in het geheel niet
genoemd en over Schuld en Boete hoort men slechts het volgende: ‘In Schuld en
Boete wil hij ons tonen dat de individualistische mens zich van het leven losscheurt
en daarom het leven doden en daardoor lijden moet.’ Van Toergenjew wordt wel
verteld, dat vijfentwintig jaar na zijn dood ‘de bewaker van het Toergeniëv-museum
in Sint. Petersburg... constateerde, dat alle dagen verse rozen werden neergelegd
voor het portret van Iwan Sergiëvitsj (Toergenjew). Ze waren afkomstig van een al
bejaarde dame, de toneelspeelster Savina, die Toergeniëv op het eind van zijn leven
als jong meisje had leren kennen.’ Maar geen woord over Toergenjew's belangrijke
roman Het Adelsnest en evenmin worden de prachtige Jagersverhalen genoemd.
De vertalingen van de gedichten, die kwistig tussen de beschrijvende tekst zijn
ingelast - om de lezer een indruk te geven van de Russische poëzie - zijn door de
schrijver Johan Daisne gemaakt, die zelf ook als dichter heeft gepubliceerd. Deze
vertalingen zijn een belediging voor de Russische dichtkunst. Wat te denken
bijvoorbeeld van de volgende regels:
‘In de kleine, blauwe legerstee
Viel een kinderwimper dicht,
Want een dwerg, die op zijn tenen glee,
Heeft de wandklok slim ontwricht...’ enz.

Dit is uit een, volgens Johan Daisne ‘wonderschoon symbolistisch gedicht’ van
Aleksander Blok. (Ter wille van de goede naam van deze dichter wil ik er de argeloze
lezer op wijzen, dat bij Blok niets van deze onzin van op hun tenen glijënde dwergen
of van slim ontwrichte wandklokken voorkomt).
Het ‘Chorosjo’ gedeelte van de Russische literatuur, d.w.z. de Sovjetliteratuur
wordt door Daisne uitvoeriger behandeld dan de voorafgaande letterkunde. Hij is er
dan ook beter in thuis en heeft er meer geestdrift voor. Toch vult hij ook hier zijn
commentaar met alle mogelijke onbenulligheden aan, bijv. als hij een roman van
Leonid Leonof bespreekt, ‘Het uur der vergelding’, dan weet hij er weinig anders
over te zeggen dan dat het boekje uitgegeven werd in de serie ‘Uit het frontleven’
en in zakformaat op 200.000 ex. voor 3 roebel 't stuk werd verspreid enz.
Ook in dit gedeelte blijkt, hoe vreemd Daisne's normen zijn. Er wordt bladzijden
lang uitgeweid over het naïeve tendensstuk ‘Het Russische vraagstuk’ van Konstantin
Simonof, maar het ontroerende Leningradse dagboek van Vera Inber, ‘Bijna drie
Jaren’, wordt niet genoemd. Over deze schrijfster horen wij niets anders dan dat zij
Presidente is van de afdeling Poëzie der Vereniging van Sovjetschrijvers. Een vrij
sentimenteel rechtlijnig verhaaltje van de Pools-Russische Wanda Wasiljefskaja,
‘Alleen maar liefde’, rangschikt Johan Daisne boven Tolstoj's ‘Oorlog en Vrede’ en
hij noemt het boekje ‘een van de zuiverste werken, die de wereldliteratuur in de
laatste jaren rijker is geworden... Het verlustigt zich niet in nodeloze détails, als
Lawrence en - hoe verder hoe erger! - Sartre en consorten, maar het ontduikt geen
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boek tegen! Honderd en nog enkele bladzijden, poesjkiniaans zuiver, met een
dostoiëvskiaanse gloed van liefde, van medelijden, en een wijgeur van
zieleopstanding, die aartsvader Tolstoi zeker
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welgevallig zou geweest zijn.’ Dergelijke bloempjes zijn op bijna iedere bladzijde
te plukken.
Het boek is voorzien van een uitgebreide, tot en met 1948 bijgewerkte bibliographie
van in het Nederlands vertaalde Russische literatuur. Deze bibliographie zou althans
nog goede diensten kunnen bewijzen, als zij volledig was. Daisne geeft een hele
pagina titels van de Theosofe Blavatskaja, werk, dat niets uit te staan heeft met de
Russische literatuur of het Russische geestesleven, - maar de vertaling van ‘De
Twaalf’ van A. Blok door Paul Rodenko (uitgave G.A. van Oorschot, Amsterdam
1947) is vergeten, evenals de Nederlandse vertaling van de roman van A. Fadejef,
‘De jonge Garde’, door D. en L. Teixeira de Mattos (Uitgeverij Pegasus, Amsterdam
1947). En wat hebben schaakmeesters als Aljechin, Botwinnik of politici als Molotof
te zoeken in tien eeuwen Russische literatuur?
Zij, die de Russische literatuur, om het even of zij ‘Nitsjewo’ is of ‘Chorosjo’, een
warm hart toedragen, zullen zich door dit boek van Johan Daisne alleen maar
gechoqueerd kunnen voelen. Deze literatuurgeschiedenis is zeker niet als een grap
bedoeld, daarvoor is er te veel studiemateriaal in verwerkt, maar de lezer, die
bijvoorbeeld aan de hand van het hoofdstuk over Poesjkin kennis zou willen maken
met het dichtwerk van deze zo geroemde classicus, kan niet anders dan in lachen
uitbarsten en uitroepen: ‘geef mij maar De Genestet!’ Hoe ver Poesjkin's invloed
wel reikte demonstreert de heer Daisne o.a. door te vermelden, dat een botanicus
zelfs een hyacintachtige plant naar hem heeft genoemd: ‘Puschkina Scilloides’. Zo
ver heeft onze De Genestet het natuurlijk niet gebracht. Wel herinner ik mij de naam
Rembrandt eens op een sigarenbandje te hebben gezien, een tip voor de heer Daisne,
als hij eens een stukje over die schilder wil schrijven.
Maar laat mij eindigen. Met een toepasselijk symbolisch gedicht van de
Nobelprijswinnaar Iwan Boenin, nadat dit de Daisneaanse behandeling heeft
ondergaan:
‘Gekraai, gekraai, en kuikentjes verdwijnen
De netels in, de klokhen achterna,
Terwijl een schemering van valgordijnen
Het boek onleesbaar maken zal, weldra.

De aandachtige lezer heeft zonder twijfel de symboliek begrepen.
CHARLES B. TIMMER.

Tekeningen en vignetten in dit nummer van Quirine Collard, W. Huikeshoven, M.
Kempers en W.J. Rozendaal. In het vorige nummer van dezelfden en Ch. Roelofsz.
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[A. Roland Holst: gedichten]
Oneenig
I Aan den Demon
Mij, naar ik ouder word,
ergert dat hart àl erger En gij? laat gij me uitmerglen
tot ik verdor?
Vlaag tergend overeind weer! In uw uur,
werd de tijd opgeheven:
de wereld in het leven,
krakeel in vuur O, maak mij, nu dat ik oud word,
bezetener onderhevig,
een starende - en sneef ik,
maak gij het kort.

II De Demon
Hoor ik goed? riep hij mij op?
Staart zijn hoofd al door die strop
van zijn murwe hart?
Voor mijn part
bengelt hij in wind en weer.
tot zijn nacht valt.
Niet aleer
weer de zee in dat huis
uit de steile spiegel bruist,
en mijn blik hem uit dat glas
voorhoudt wie hij was,
hem zijn eigen woord
op zijn tong versmoort niet aleer ik hem
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weer mijn stem
opleg, tot op hun scharnieren
zijn halfopen glazen deuren
openwaaien, en de herfst
binnenvlaagt en hem inscherpt
wie hij was en wat hij werd
en - zijn blik opengesperd hij de groote dieren
traag weer langs zijn buitenmuur hoort schuren niet eer hem mijn woord,
woord voor woord,
- 't koste wat het kost uit zijn poover lot verlost,
zal hij weten,
dat ik hem nooit kon vergeten.

Bergen N.H. 20.IX.'49

Hoe grooter geest
Der grooten oogopslag was zelden zonder
steilten van schrik of klauw uit aarde's onderst.
't Middelgebergt kent geen lawinesneeuw,
en was de zee ondiep, zij borg geen monsters.

A. Roland Holst
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[J. Hanlo: gedichten]
Het riet
Hars zullen wij eten
hars en boomschors
en de wortels van eenjarige planten
De sterren sissen op mijn tong
en op de bodem van de beek adem ik water
Hoog op de paarse artisjokken
strek ik mijn leden uit
want een boot vol vlinders
zoekt, blind en met versleten doel, naar jou
Rulle kippen dromen
met gematigde verschrikking, maar morgen eten wij
Boomhars
hars en boomschors
En blauw zal alles zijn
blauw en meesterlijk: de zandweg
en het griend
En verder in het riet
zitten de meeuwen - wit zij kennen het gevaar nog niet
Het grote rietveld weeft zich
dor, geel, verdord, maar aangenaam en droog
want boven is het blauw
En, ach, het meer zal ook wel blauw zijn
Te midden van het riet
zitten de meeuwen op hun nesten
Grote witte grijze meeuwen
van toen ik door de regen werd geraakt
- voortdurend aan mijn naakte mouw en varens, man-manshoge varens,
en ook wel lagere, mijn haren kamden
doedelden
en maar met dauw bestreken en kleine stukjes haar
- ik had de dassen wel gezien
en ook hun witte oogstreep
twintig paar, of meer,
- tamelijk blauw net zo als de afgesneden kerseboom
Maar RIET
riet en meeuwen
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die er niet bóven zeeuwen
maar i n het riet
En ik ó ó k in het riet
Weelderig is de natuur
maar toch wel mooi
en breed

Zo is de improvisatie
Meer houden van Nu en minder van Morgen
Niet willen Schrijven maar Telefoneren
Niet wachten totdat door herhaalde bewerking
Alles nog beter wordt - evenmin wachten
Totdat door herhaalde bewerking 't nog slechter wordt
Zoals een vlucht roeken in stormachtig weder
Onder de hemel maar éne keer zó vliegt
Het is niet te zeggen hoe zal zij zich wenden
Zal zij nu dalen of zal zij nu stijgen
Verspreid wellicht worden door krachtiger stormvlaag
En zich - wat later - dan toch weer verenigen

's Morgens
Het was half vijf 's morgens in April
Ik liep, en floot de St. Louis Blues
Maar ik floot die op mijn eigen wijze
Al fluitend dacht ik:
mocht mijn fluiten gelijken
op de zang van de grote lijster
En waarlijk, na enige tijd
geleek mijn fluiten van de St. Louis Blues
op de zang van de grote lijster:
turdus viscovorus

J. Hanlo
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[H. Breukers: gedichten]
De rok
De vrouw, sinds zij de heden soms gesmade,
maar eeuw'ge rok bevallig rond zich spreidt,
heeft tot een kunstbloem de natuur herleid
in het plantkunde-boek der modebladen.
Behaagziek wist zij, onbewust altijd,
de zin van deze, eigen dracht te raden:
een open kelk, die zwaar van vruchtbaarheid
zijn steun vindt op twee slanke stuifmeel-draden.
Gelijk de bloem, rillend van ochtendlicht,
zich glanzend opent voor de komst der winden,
waarmee haar enige taak reeds is verricht....
Aldus, beschut achter gordijn of blinden,
al was het dromend slechts van haar beminde,
heeft elke vrouw haar rokken opgelicht.

Kaperbrief
Omdat wij allen buitengaats en vrij
van wat de wal bezweert, ons schip berijden,
het roer zelf houden in de vuist, en snijden
met toren-tuig door 's hemels wollen wei....
Daarom, en om nog heel veel meer zijn wij
lid van de boekaniers-vloot aller tijden,
die in zijn vlucht de wal wist te vermijden,
de kille rechtbank en de galg daarbij.
En elk die onze taal zingt heet Piet Hein,
in onverbiddelijke strijd verloren
om maar piraat van zijn gedroom te zijn.
Slechts zilvervloten kunnen ons bekoren;
wat zich te weer stelt slaan wij kort en klein,
en ieder strand zal van die zeeslag horen.
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De antiquair
In het obscure winkelhuis-vertrek,
waar bijna nooit een klant de bel doet schrikken,
waar argwaan woont, en eeuwig grendel-klikken,
veegt hij de kromme schaduw van een vrek.
Ver van de straat en onbescheiden blikken,
vrijwillig bleek van kommer en gebrek,
verplaatst en overtelt hij, rek na rek,
de schat van zijn in goud-gevatten snikken.
En 's avonds, als door 't vensterruit de pret
van kroeg en film hem zachtrood schijnt te wachten,
sluit hij de zaak maar blijft in huis en zet
voorzichtig voor de eeuwen en geslachten
in de kristallen schrijn van het sonnet
de Sèvre beeldengroep van zijn gedachten.
***
Ik dus de kalme man, die zich ontmoet
in Muze's villa-wijk en stille straat,
waar hij met zijn poëtisch kattekwaad
na jaren nog vergevend lachen doet.
Aan streken heeft hij alles ingeboet;
maar nu hij, na een nonchalant beraad,
zich er ook scheurend haastig van ontdoet,
wordt ieder vers eensklaps een puzzle-plaat:
wat snippers die hij samenlegt en leest,
herleest, een jeugd die toch weer overwon
hoewel hij reedlijk was, en goed begon.
Hij denkt: dat nu critiek, met sterker geest,
verscheure wat ik niet verscheuren kon;
van al mijn werk bemin ik dit het meest.

H. Breukers
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Wladimir Nabokov
Gesprek over Hamlet
Op het tafeltje naast Embers bed staat een geribbeld glas met een blauw geaderd
viooltje er in en een kan met hete punch. Aan de lichtgele muur vlak boven zijn bed
(hij heeft een zware kou gevat) hangt een serie van drie gravures.
De eerste stelt een zestiende-eeuwse heer voor op het moment, dat hij aan een
nederig persoon, die in zijn linkerhand een speer en een met een lauwerkrans
bekroonde hoed draagt, een boek overhandigt. Let op het linker detail (Waarom? O
ja, ‘dat is de vraag’, zoals Monsieur Homais eens opmerkte met een citaat uit Le
Journal d'Hier; een vraag, die met een houterige stem beantwoord wordt door het
Portret op de titelpagina van Folio Numero Eén). Let ook op het onderschrift: ‘Ink,
a Drug’. Iemand had met een beuzelachtige pen (Ember stelde zeer veel prijs op
deze aantekening) de letters genummerd, zodat ze spelden: Grudinka, een woord,
dat zoiets als ‘bacon’ betekent in verscheidene Slavische talen.
De tweede toont ons de boer (nu gekleed in de kleren van de heer), die van het
hoofd van deze laatste (die nu aan een bureau zit te schrijven) een soort sjapska
afneemt. Daaronder staat in hetzelfde handschrift: ‘Ham-let, of Homelette au Lard’.
Ten slotte laat de derde een weg zien, een reiziger te voet (die de gestolen sjapska
draagt) en een wegaanwijzer: ‘Naar High Wycombe’.
Zijn naam is zeer onbestendig. Op de hoek van iedere straat teelt hij dubbelgangers.
Zijn schrijfkunst wordt onbewust vervalst door juristen, die toevallig hetzelfde
handschrift hebben. Op de vochtige ochtend van de 27ste November 1582 is hij
Shaxpere en zij een Wately van Temple Grafton. Een paar dagen later is hij Shagspere
en zij een Hathway van Stratford-on-Avon. Wie is hij? William X, listig samengesteld
uit twee linkerarmen en een masker. Wie anders? De persoon, die gezegd heeft (niet
voor het eerst), dat de glorie van God bestaat in het omsluieren van de dingen en de
glorie van de mens in het onthullen. Hoe dan ook, het feit, dat de man van
Warwickshire de stukken heeft geschreven, wordt op de meest bevredigende wijze
aangetoond door de bewijskracht van een duurzame appel en een bleke primula.
Er zijn hierbij twee motieven te onderscheiden: het Shakespeariaanse, in de
tegenwoordige tijd overgebracht, met Ember
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tronend in zijn ruelle; en dan een geheel ander thema, een ingewikkeld mengsel van
verleden, heden en toekomst, met Olga's monsterlijke afwezigheid, die een
verschrikkelijke verlegenheid veroorzaakt. Dit was, dit is, hun eerste ontmoeting na
haar dood. Krug zal niet over haar spreken, hij zal niet eens naar haar as informeren;
en Ember, die eveneens de schande van de dood voelt, weet niet, wat te zeggen. Was
hij maar in staat geweest zich vrij te bewegen, dan had hij zijn dikke vriend misschien
in stilte omhelsd (een ellendige nederlaag voor philosophen en dichters, gewend te
geloven, dat woorden meer waard zijn dan daden), maar dit is niet uitvoerbaar,
wanneer één van de twee in bed ligt. Half met opzet blijft Krug uit zijn buurt. Hij is
een moeilijke man. Beschrijf de slaapkamer. Maak een toespeling op Embers
glanzende bruine ogen. Hete punch en een beetje koorts. Zijn sterke, glimmende,
blauwgeaderde neus en de armband om zijn harige pols. Zeg dan iets. Vraag hem
over David. Vertel over de verschrikkingen van die repetities.
‘David ligt ook te bed met een kou (ist auk beterkeltet), maar dat is niet de oorzaak
van onze terugkomst (zueruk). Wat (sjto bisj) zei je over die repetities (repetitia)?’
Dankbaar grijpt Ember het gekozen onderwerp aan. Hij had kunnen vragen:
‘waarom dan?’. Hij zal de oorzaak straks wel te weten komen. Vaag ziet hij in, dat
er in die nevelige hoek een emotioneel gevaar dreigt. Daarom geeft hij er de voorkeur
aan over zaken te spreken. Laatste kans de slaapkamer te beschrijven.
Het is te laat. Ember wordt sentimenteel. Hij overdrijft zijn eigen sentimentele
stijl. In een gedroogde en gecondenseerde vorm zouden Embers nieuwe indrukken
als Letterkundig Adviseur van het Staatstheater als volgt kunnen worden weergegeven:
‘De twee beste Hamletten, die wij hebben bezeten, feitelijk de enigen, die respect
verdienden, hebben beiden het land in vermomming verlaten en er wordt beweerd,
dat zij nu in Parijs hevig aan het intrigeren zijn, na elkaar en route bijna vermoord
te hebben. Onder de jongeren, die wij geïnterviewd hebben, deugt geen enkele, al
hebben één of twee ten minste het juiste postuur, dat voor deze rol vereist wordt. Om
redenen, die ik straks duidelijk zal maken, hebben Osric en Fortinbras een geweldig
overwicht verkregen in vergelijking tot de rest van de rolverdeling. De Koningin
verwacht een kind. Laertes is constitutioneel niet bij machte de beginselen van de
schermkunst onder de knie te krijgen. Ik heb alle belangstelling verloren in de
enscenering van het geval, omdat ik hulpeloos ben, en de potsierlijke gang, die de
zaak genomen heeft, niet kan veranderen. Mijn enige povere doelstelling is nu nog,
de spelers
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mijn eigen vertaling te laten gebruiken in plaats van dat afschuwelijke taaltje, waaraan
zij gewend zijn. Aan de andere kant is dit reeds lang geleden begonnen werk van
liefde nog niet helemaal af en het feit, dat ik er nu om een tamelijk toevallige reden
(om het nog zacht uit te drukken) haast achter moet zetten, heeft mij bovenmate
geërgerd, hoewel deze ergernis nog niets is in vergelijking tot de verschrikking, de
spelers met een soort atavistische opluchting terug te horen vallen in het bargoens
van de traditionele vertaling (die van Kronberg), iedere keer, als Wern, die te zwak
is en de voorkeur geeft aan ideeën boven woorden, ze achter mijn rug toestemming
daartoe verleent.’
Ember gaat verder door uit te leggen, waarom de nieuwe Regering het de moeite
waard vond, de opvoering van een verknoeid Elizabethiaans drama te dulden. Hij
geeft een verklaring van de grondgedachte, waar de regie zich op heeft gebaseerd.
Wern, die het ontwerp nederig ter beslissing had voorgelegd, heeft zijn opvatting
van het stuk ontleend aan wijlen Professor Hamm's opmerkelijke studie: ‘De
werkelijke intrige van Hamlet’.
‘IJzer en ijs (schreef de Professor) - vormen de physische legéring, die de
persoonlijkheid van de zo merkwaardig stroeve en zwaarwichtige Geestverschijning
oproept. Uit deze vereniging zal daarna Fortinbras (Ironside) geboren worden. In
overeenstemming met de sinds onheuglijke tijden bestaande toneel-traditie moet,
wat voorspeld is ook verteld worden: de uitbarsting moet komen, het koste wat het
wil. In Hamlet geeft de expositie aan het publiek de stricte belofte van een drama,
gebaseerd op de poging van de jonge Fortinbras om de landen terug te winnen, die
zijn vader aan Koning Hamlet had verloren. Dit is het conflict. Dit is de intrige. De
heimelijke verschuiving van het zwaartepunt van dit gezonde, krachtige en zuiver
Noordse thema naar de kameleontische humeurtjes van een impotente Deen, zou,
op het moderne toneel, een belediging zijn van determinisme en gezond verstand.
‘Wat ook Shakespeare's of Kyds bedoelingen mogen zijn geweest, er kan geen
twijfel aan bestaan, dat de grondtoon en de drijvende kracht van de handeling de
corruptie van het burgerlijke en militaire leven in Denemarken is. Men stelle zich
het moreel van een leger eens voor, waar een soldaat, die donderslag noch stilte mag
vrezen, zegt, dat hij “zielsbedroefd” was! Bewust of onbewust heeft de auteur van
Hamlet de tragedie geschapen van de massa's en daarmede de souvereiniteit
vastgesteld van de maatschappij over het individu. Dit wil evenwel niet zeggen, dat
er geen duidelijke held in het drama zou voorkomen. Maar hij is niet Hamlet. De
werkelijke held is natuurlijk
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Fortinbras, een bloeiende jonge ridder, schoon en gezond tot in zijn laatste vezel.
Met God's zegen neemt deze prachtige Noordse jongeling de heerschappij op zich
over het miserabele Denemarken, dat zo te lijden heeft gehad onder het misdadige
wanbeheer van de gedegenereerde Koning Hamlet en de Joods-Latijnse Claudius.
‘Zoals dat in alle decadente democratieën het geval is, lijdt iedereen in het
Denemarken van het drama aan een volbloedig-heid van woorden. Als de staat gered
moet worden, als het volk zich een nieuwe, energieke regering waardig wil maken,
dan moet alles veranderd worden; het volkse gezonde verstand dient de kaviaar van
maneschijn en poëzie uit te spuwen, en het eenvoudige woord, verbum sine ornatu,
dat voor mens en dier gelijkelijk verstaanbaar is, en dat vergezeld gaat door de
toepasselijke daad, moet in zijn macht hersteld worden. De jonge Fortinbras bezit
een oeroude aanspraak en erfelijke rechten op de troon van Denemarken. Een duistere
daad van geweld of van onrecht, een laaghartige streek uit de gelederen van het
gedegenereerde feudalisme, de een of andere vrijmetselaarsmanoeuvre, aangesticht
door de Shylocks van de haute finance, heeft zijn familie beroofd van hun rechtmatige
aanspraken en de schaduw van deze misdaad blijft in de donkere achtergrond hangen,
totdat, in de slotscène, de idee van het recht van de massa op het gehele drama het
stempel drukt, dat van zulk een historische betekenis is.
‘Drie duizend kronen en een week of zo beschikbaar gestelde tijd zouden niet
voldoende zijn geweest om Polen te veroveren (ten minste niet in die dagen); maar
zij bleken ruimschoots voldoende te zijn voor een ander doel. De op wijn verzotte
Claudius is volslagen op een dwaalspoor gebracht door het voorstel van de jonge
Fortinbras, dat hij, Fortinbras, door het domein van Claudius zal trekken op zijn (een
zonderlinge omweg makende) tocht naar Polen, met een leger, dat voor een heel
ander doel geworven is. Nee, de beestachtige Polakken hoeven niet te beven: die
verovering zal niet plaats hebben; het zijn niet hun moerassen en wouden, die onze
held begeert. In plaats van zich naar de haven te begeven, zal Fortinbras, die geniale
krijgsman, in hinderlaag gaan liggen en het “gaat langzaam voorwaarts” (dat hij zijn
troepen toefluistert na een kapitein ter begroeting naar Claudius te hebben
afgevaardigd) kan slechts één ding betekenen: langzaam voorwaarts in uw
schuilplaatsen, terwijl de vijand (de Koning van Denemarken) in de waan verkeert,
dat gij u naar Polen hebt ingescheept.
‘Wat de werkelijke intrige van het drama is, zal gemakkelijk worden ingezien,
zodra men zich rekenschap geeft van het
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volgende: de Geestesverschijning op de borstwering van Elsinore is niet de geest
van Koning Hamlet. Het is die van Fortinbras de Oude, die door Koning Hamlet
werd vermoord. De geest van het slachtoffer, die zich voordoet als de geest van de
moordenaar - welk een wonderbaarlijk voorbeeld van verziende strategie, door welk
een machtige bewondering voelen wij ons ten diepste bewogen! De glibberige en
waarschijnlijk volkomen onware verklaring van de dood van de oude Hamlet, die
door deze bewonderenswaardige bedrieger wordt gegeven, heeft uitsluitend de
bedoeling innerliche Unruhe in de staat te stichten en het moreel van de Denen te
ondermijnen. Het vergift, dat in de oren van de slaper wordt gegoten, is een symbool
van deze subtiele injectie van dodelijke geruchten, een symbool, dat het
parterrepubliek van Shakespeare's dagen wel nauwelijks ontgaan zal kunnen zijn.
Aldus bereidt de oude Fortinbras, vermomd als de geest van zijn vijand, het
doodsgevaar voor van diens zoon en tegelijkertijd de zegepraal van zijn eigen
nageslacht. Nee, de “rechtspraak” was niet zo toevallig, de “doodslag” niet zo in den
blinde weg, als zij dit leken in de ogen van Horatio de Registrator en er klinkt een
toon van diepe voldoening (die het publiek niet na kan laten te delen) in de gorgelende
uitroep van de jonge held. - Ha-ha, die slachting schreeuwt van moord (hetgeen wil
zeggen: de vossen hebben elkaar verslonden) - als hij de rijke stapel dode lichamen
in ogenschouw neemt, alles, wat van de rotte staat Denemarken is overgebleven. Wij
kunnen ons gemakkelijk indenken, dat hij er in een uitbarsting van grove dankbaarheid
jegens de vader aan toevoegde: jawel, de oude baas heeft het hem maar knap geleverd!
‘Maar om op Osric terug te komen. De praatzieke Hamlet heeft zojuist de schedel
van een nar toegesproken; en nu is het de schedel van de spottende dood, die tot
Hamlet spreekt. Let eens op merkwaardige parallel: schedel - schaal; “Rent weg met
de eierschaal nog op zijn kop.” Osric rijmt bijna met Yorick, behalve, dat de dooier(*))
van de één het been (os) van de ander is geworden. Door het dooreenhaspelen van
de taal van de baat met die van de boot is deze tussenpersoon in zijn kledij van
fantastische hoveling, bezig de dood te verkopen, dezelfde dood, waar Hamlet zojuist
op zee aan is ontsnapt. De gevleugelde doublette en de vergulde toespelingen
verhullen een diepere bedoeling, een moedige en geslepen geest. Wie is deze
ceremoniemeester? Hij is de knapste spion van de jonge Fortinbras. - Welnu, dit
geeft je een goed voorbeeld van wat ik te verduren heb gehad’.

(*) in het origineel yolk, analoge uitspraak met Yorick (vert.)
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Krug kan zich niet weerhouden te glimlachen over de klachten van de kleine Ember.
Hij merkt op, dat op de één of andere wijze de hele zaak hem doet denken aan de
manieren van Paduk. Ik bedoel, deze ingewikkelde kronkelingen van zuivere domheid.
Om de onafhankelijkheid van de kunstenaar ten opzichte van het leven te
onderstrepen, beweert Ember, dat hij niet weet, en er geen prijs op stelt te weten (een
verraderlijke afwijzing), wie die Paduk of Padok - bref, la personne en question - is.
Bij wijze van uitleg vertelt Krug aan Ember de geschiedenis van zijn bezoek aan de
Meren en hoe dat afliep. Natuurlijk is Ember ontzet. Levendig stelt hij zich voor
ogen, hoe Krug met het kind door de kamers dwaalt van het verlaten huis, waarin
twee klokken (één in de eetkamer en één in de keuken) waarschijnlijk nu nog lopen,
alleen, onaangerand, zich op een aandoenlijke manier vastklampende aan het
menselijke besef van de tijd, nadat de mens vertrokken is. Hij vraagt zich af, of
Maximof nog gelegenheid heeft gehad de knap gestelde brief te ontvangen, die hij
hem over Olga's dood en Krugs hulpeloze toestand had geschreven. Wat zal ik
zeggen? De priester had een oude man met traanoogjes, die tot Viola's gezelschap
behoorde, aangezien voor de weduwnaar en, terwijl hij zijn lijkrede prevelde en
terwijl dat mooie grote lichaam achter een dikke muur aan het branden was, had hij
zich voortdurend tot die persoon gericht (die hem terugknikte). Het was niet eens
een oom geweest, niet eens de minnaar van haar moeder.
Ember draait zijn hoofd om naar de wand en barst in tranen uit. Om de dingen
terug te brengen op een minder emotioneel niveau, vertelt Krug hem van een grappig
type, waarmee hij eens in de Verenigde Staten heeft gereisd, een man die er van
bezeten was een film van Hamlet te maken.
‘We zouden beginnen, - had hij gezegd, - met
Spookachtige apen, gebakerd in lakens
Waren tussen Rome's huivrende daken.
En de vermomde maan...
Daarna: de wallen en torens van Elsinore, zijn draken en bloemrijk smeedwerk, de
maan, die van de dakspanen visschubben maakt, het vlies van een zeemeermin,
verveelvoudigd in de dakgevel, die glanst in een abstracte hemel, en de groene ster
ven een glimworm op het terras voor het donkere kasteel. Hamlet houdt zijn eerste
monoloog in een met onkruid overwoekerde tuin, waar de klis en de distel, als de
voornaamste indringers, welig tieren. Op het meest geliefde zitje van de gestorven
koning in het park zit een pad adem te halen en rond te gluren.
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Ergens dreunt een kanon, telkens als de nieuwe koning drinkt. Volgens de regels van
droom en film gaat het kanon stilletjes over in de scheef hangende vorm van een
verrotte boomstam in het park. Als een kanon wijst de stam naar de hemel, waar één
ogenblik lang de vastberaden lussen van wittige rook het wegdrijvende woord
‘zelf-slachting’ vormen.
‘Hamlet in Wittenberg, altijd te laat, waardoor hij G. Bruno's colleges mist, nooit
heeft hij een horloge bij zich, maar vertrouwt altijd op het uurwerk van Horatio, dat
achterloopt; en spreekt af, dat hij tussen elf en twaalf op de wallen zal zijn, maar
verschijnt eerst na twaalven.
‘Het maanlicht sluipt op zijn tenen achter de Geest aan, die een complete uitrusting
draagt van staal, en een lichtstraal zet zich nu eens op een ronde schouderweer en
glijdt dan langs de maliënkolder.
‘We zullen ook zien, hoe Hamlet de dode Ratman van achter het wandtapijt vandaan
over de vloer sleept, de kronkelende trappen op, om hem in een donker gangetje weg
te stoppen met af en toe wat onheilspellende lichteffecten, als de Zwitsers er met
toortsen op uit gestuurd worden om het lijk te vinden. Een andere sensatie zal worden
geleverd door de als een zeeman geklede gestalte van Hamlet, die, ongehinderd door
de zware golfslag, geen acht slaand op het zeeschuim, over balen en vaten Deense
boter klimt en de hut binnenkruipt, waar Rosenstern en Guildenkranz, die
zachtmoedige verwisselbare tweelingen, “die kwamen om te genezen en heen gingen
om te sterven”, in hun gemeenschappelijke kooi liggen te snurken. Terwijl het
landschap van saliestruiken en de als luipaarden gespikkelde heuvels langs het raampje
van de rook-coupé voorbijvlogen, werden meer en meer picturale mogelijkheden
ontvouwen. Wij zouden te zien kunnen krijgen, zei hij (hij was een er haveloos
uitziende kerel met een haviksneus, wiens wetenschappelijke carrière een plotseling
einde had genomen door een op een ongelegen ogenblik begonnen liefdesaffaire),
hoe R. de jonge L. door het Quartier Latin achterna loopt, hoe Polonius in zijn jeugd
de rolvan Caesar speelt in de Universiteits-schouwburg, hoe de schedel in de
behandschoende handen van Hamlet de gelaatstrekken ontwikkelt van een levende
nar (met toestemming van de censuur), misschien zelfs, hoe de fikse oude Koning
Hamlet met een strijdbijl de op het ijs glijdende en spartelende Polakken een
afstraffing toedient. Toen haalde hij een fles voor de dag uit zijn achterzak en zei:
“ook een slok?” Hij voegde er aan toe, dat hij in de waan had verkeerd, dat zij
minstens achttien was geweest, te oordelen naar haar buste, maar in werkelijkheid
bleek ze nog geen veertien te zijn, die kleine duivelin. En dan
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was er nog de dood van Ophelia. Onder begeleiding van Les Funérailles van Liszt
zou zij getoond worden in haar worsteling met de wilg. Een meisje, een salix. Hier
leek het hem aanbevelenswaardig een zijopname van het spiegelende water in te
lassen. Met een dlijvend brad op de voorgrond. En dan met de camera terug naar
haar kleine witte hand, die een krans vasthoudt, vechtend, vlechtend met een
phallusvormige twijg. En nu komt de moeilijkheid om op een dramatische manier
op te lossen, wat in de dagen van de stomme film de pièce de résistance was van de
komische voor-film - de stunt van het onverwacht-drijfnat-worden. De havik-man
in de rook-coupé wees er op (tussen sigaar en kwispeldoor), dat deze moeilijkheid
prachtig uit de weg geruimd zou kunnen worden, door alleen maar haar schaduw te
laten zien, haar vallende schaduw, vallend met een vluchtige blik over de rand van
de turfachtige oever temidden van een schat van schimmige bloemen. Ziet-u? Dan:
een drijvende bloemenkrans. Dat puriteinse leer (waar ze op zaten) was het allerlaatste
overschot van een phylogenetische schakel tussen de moderne, hoog gedifferentiëerde
Pullmangedachte en een zitbank in de primitieve diligence: van herders-fluit tot olie.
Dan - en alleen dan - zien wij haar, zei hij, op haar rug in de beek (die door
vorkvormige vertakkingen uit kan dijen tot de Rijn, de Dnjepr en de Cottonwood
Cañon of Nova Avon) in een mistige ectoplastische wolk van doorweekte,
opgezwollen, met bombast gewatteerde kledingstukken, terwijl zij dromerig neuriet
dideldideine of een ander oud deuntje. Dit gaat dan over in een gerinkel van belletjes
en vervolgens zien wij een milde schaapherder op een moerassig weiland, waar de
Orchis mascula groeit: lompen in de stijl van de tijd, een door de zon getekende
baard, vijf schapen en één schattig lammetje. Dat is een belangrijk punt, ondanks de
kortheid - één hartklop slechts - van het bucolische motief. Het liedje beweegt zich
naar de schaapsherder van de Koningin toe, het lam naar de beek.’
Krug's anecdote heeft het verlangde resultaat. Ember houdt op met zijn gesnuif.
Hij luistert. Dan glimlacht hij. Ten slotte gaat hij aan het spel meedoen. Juist, zij
werd door een schaapherder gevonden. Haar naam kan inderdaad ook afgeleid worden
van die van een verliefde herder in Arcadia. Of misschien is er sprake van een anagram
van Alpheios, waarvan de S in het klamme gras verloren is geraakt. Alpheus de
riviergod, die een langbenige nymph achtervolgde, totdat Artemis haar in een stroom
veranderde, hetgeen hem natuurlijk uitstekend te pas kwam in verband met zijn
vloeibaarheid, (cf. het Winnipeg Meer, rimpeling 585, Vico Press Uitgave). Of anders
kunnen wij hem baseren op de Griekse weergave van een oude Danske slangen-
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naam. De lenige, lispelende dunlippige Ophelia, Amleth's natte droom, een meermin
van de Lethe, een zeldzame waterslang, de Roessalka Letheana van de wetenschap
(passend bij jouw lange purperbloem). Toen hij zich onledig hield met Duitse
kamermeisjes, zat zij thuis in een boogvenster, terwijl de ijzige lentewind de
vensterschijven deed rammelen, onschuldig te flirten met Osric. Haar huid was zo
teer, dat er alleen reeds door het er naar kijken een rode vlek op zou ontstaan. De
uitzonderlijke koude van een engel van Botticelli tintte haar neusgaten met een rose
weerschijn en bracht een waas op haar bovenlip - waar de rand van de lippen, weet
je, samenvloeit met de huid. Zij bewees bovendien een keukenmeisje te zijn, - maar
in de keuken van een vegetariër. Ophelia, geschikt tot de dienst. Gestorven in passieve
dienst. De mooie Ophelia. Een eerste Foliant met een aantal zorgvuldige verbeteringen
en een paar erge fouten. ‘Mijn beste kerel (zouden we Hamlet tot Horatio kunnen
laten zeggen), zij was zo hard als een spijker ondanks haar lichamelijke zachtheid.
En glad: een ruiker van alen. Zij was één van die bloed-met-water bleek-ogige
aanvallige slanke slijmige slan-genmaagden die tegelijk heet hysterisch en hopeloos
frigide zijn. Kalmpjes, met een soort duivelse keurigheid trippelde zij langs de
gevaarlijke baan, in de richting die haar vaders eerzucht aanwees. Zelfs in haar
waanzin ging zij voort haar geheim te kwellen met de vinger van de dode man. Die
op mij gericht bleef. O ja, natuurlijk had ik haar lief gelijk veertig duizend broeders,
dicht bezaaid als dieven (terracotta potten, een cypres, het maantje van een
vingernagel), maar wij allen waren Lamord's leerlingen, als je begrijpt, wat ik bedoel’.
Hij had er aan toe kunnen voegen, dat hij kou had gevat in zijn hoofd tijdens de
pantomine. Undine's rose kieuw, gekoelde watermeloen, l'aurore grelottant en robe
rose et verte. Haar weke schoot.
Als het gesprek komt op de woord-uitwerpselen op de verfomfaaide hoed van een
Duitse geleerde, stelt Krug voor, ook eens te gaan knutselen met de naam van Hamlet.
Neem eens het woord ‘Telemachos’, zegt hij, dat betekent: ‘vechten uit de verte’ hetgeen juist Hamlet's idee was van oorlog voeren. Besnoei het, verwijder de
overbodige letters, alle secundaire toevoegsels, en je krijgt het oude woord ‘Telmah’.
Lees dat nu van achter naar voren. Aldus gaat een fantasie-rijke pen er helmelijk met
een ontuchtige gedachte van door en Hamlet, achteruit geschakeld, wordt de zoon
van Ulysses, die de minnaars van zijn moeder doodt. Worte, worte, worte. Wratten,
wratten, wratten. Mijn meest geliefde commentator is Tsjisjwits, een gekkenhuis van
consonanten of een soupir de petit chien.
Ember is evenwel nog niet helemaal klaar met het meisje. Na
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terloops te hebben opgemerkt, dat Elsinore een anagram is van Roseline, hetgeen
allerlei mogelijkheden opent, komt hij terug tot Ophelia. Hij houdt van haar, zegt
hij. Geheel afgescheiden van Hamlet's opvattingen over haar, vindt hij, dat het meisje
charme heeft, een soort hartbrekende charme: die vlugge, grijsblauwe ogen, de
plotselinge lach, de kleine, gelijkgevormde tanden, de korte pauze om te zien, of je
haar niet voor de gek hield. Haar knieën en kuiten waren, ofschoon welgevormd,
een weinig te sterk ontwikkeld in vergelijking tot haar dunne armen en de lichte
boezem. Haar handpalmen waren als een vochtige Zondag en zij droeg een kruisje
aan haar hals, waar een klein wratje, een geronnen, maar nog doorzichtig belletje
van duivenbloed, voortdurend gevaar scheen te lopen om door de dunne gouden
ketting afgesneden te worden. Dan was er nog haar adem in de ochtend, die voor het
ontbijt naar narcissen rook en naar gestremde melk er na. Zij had iets aan haar lever.
Haar oorlelletjes waren onbedekt, hoewel zij met fijne gaatjes waren doorboord,
gaatjes voor kleine koralen - niet voor parelen. Het samenstel van al deze details,
haar scherpe ellebogen, het zeer blonde haar, de strakke glanzende huid over de
jukbeenderen en het vleugje blonde dons (borstelig voor het oog, maar dan op de
allerteerste wijze) aan de beide mondhoeken, dit alles doet hem (zegt Ember, zich
verdiepend in jeugdherinneringen) denken aan een zeker Estisch dienstmeisje, dat
aan bloedarmoede leed en wier gescheiden armtierige kleine borstjes aandoenlijk en
bleek in haar blouse heen en weer bengelden, als zij zich bukte, diep bukte om zijn
gestreepte sokken voor hem op te trekken.
Hier verheft Ember zijn stem plotseling tot een geprikkelde schreeuw van smart.
Hij zegt, dat ze inplaats van deze authentieke Ophelia de onmogelijke en hopeloos
plompe Gloria Bellhouse, met een mond als een hartenaas, voor de rol hebben
gekozen. In het bijzonder is hij verontwaardigd over de broeikas-anjelieren en de
lelies, die zij van de directie krijgt, om in haar ‘waanzin-scène’ mee te spelen. Samen
met haar regisseur stellen zij zich Ophelia voor, zoals ook Goethe deed, in de vorm
van een ingemaakte perzik: ‘haar hele wezen drijft in zoete, rijpe hartstocht’, zegt
Johann Wolfgang, Du. dichter, romanschr., dram. & phil. O, afschuwelijk.
‘Of neem haar vader... Wij allen kennen hem en houden van hem, niet waar? en
het zou zo eenvoudig zijn een juiste creatie van hem te geven: Polonius-Pantolonius,
een zanikende oude zot met een gewatteerde tabberd aan, die in zijn geborduurde
pantoffeltjes rondschuifelt en het doorgezakte brilletje op de punt
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van zijn neus achterna loopt, als hij van de éne zaal de andere inwaggelt, vagelijk
tweeslachtig, een verbinding van het pa en het ma, een hermaphrodiet met het op z'n
gemak gestelde bekken van een eunuch - maar in plaats daarvan hebben zij een stijve
grote kerel genomen, die Metternich gespeeld heeft in De Wereld Walst en die er nu
op staat, voor de rest van zijn leven een wijs en sluw staatsman te blijven. O,
allerafschuwelijkst.’
Maar er ligt nog iets ergers in het verschiet. Ember vraagt zijn vriend, hem even
een zeker boek aan te reiken - nee, dat rode. Pardon, dat andere rode.
‘Het is je misschien wel eens opgevallen, dat de Boodschapper een zekere Claudio
noemt als degene, die hem brieven heeft gegeven, die Claudio “ontving... uit de hand
van hem, die ze bracht (van het schip)”; maar verder wordt in het hele stuk op deze
persoon niet meer gezinspeeld. Laten we nu eens het tweede deel van de werken van
onze grote Hamm opslaan. Wat doet hij? Hier heb ik het. Hij neemt die Claudio en
- wel, luister zelf maar.
‘Dat hij de nar van de Koning was, is duidelijk af te leiden van het feit, dat het in
het Duitse origineel (Bestrafter Brudermord) de clown Phantasmo is, die het nieuws
overbrengt. Het is eigenaardig, dat tot op heden nooit iemand zich eens de moeite
genomen heeft, dit voorbeeldige spoor te volgen. Het ligt niet minder voor de hand,
dat Hamlet er in zijn naar uitvluchten zoekende gemoedstoestand natuurlijk bijzondere
waarde aan hechtte, dat de matrozen zijn boodschap af zouden leveren aan de nar
van de Koning, omdat hij, Hamlet, de Koning voor de gek gehouden had. Als wij
daarbij dan ten slotte bedenken, dat een hofnar in die dagen vaak de naam van zijn
meester aannam, met slechts een geringe wijziging in de uitgang, wordt het beeld
volledig. We hebben derhalve de belangwekkende gestalte van deze Italiaanse, of
Italiaans doende nar, die door de sombere zalen van een Noords kasteel spookt, een
man van in de veertig, maar even levendig als in zijn jeugd, twintig jaren geleden,
toen hij de plaats van Yorick innam. Terwijl Polonius de “vader” was van het goede
nieuws, is Claudio de “oom” van slechte berichten. Zijn karakter is subtieler dan dat
van de wijze en goedhartige oude man. Hij is bang de Koning onverholen een
boodschap onder de neus te duwen, waarvan zijn lenige vingers en zijn glurend oog
al kennis hebben genomen. Hij weet, dat hij niet goed bij de koning aan kan komen
met het praatje van “uw bier is verzuurd” en de woordspeling hierop van “uw baard
is versierd” (versierd - met kale plekken en puisten). Daarom bedenkt hij
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met voortreffelijke geslepenheid een list, die veelzeggender is voor zijn intelligentie
dan voor zijn zedelijke moed. Wat voor een list is dat? Hij is veel diepzinniger dan
alles, wat de “arme Yorick” ooit kon hebben uitgedacht. Terwijl de matrozen zich
naar de oorden van plezier spoeden, die een lang verbeide havenstad heeft aan te
bieden, vouwt Claudio, de donkerogige intrigant, de gevaarlijke brief netjes weer op
en overhandigt hem langs zijn neus weg aan een andere boodschapper, de
“Boodschapper” van het stuk, die hem van geen kwaad bewust naar de Koning
brengt.’
Maar genoeg hiervan. Laten wij nog even luisteren naar Ember's weergave van
sommige beroemde regels:
Oebietj ilj ne oebietj? Wot estj oprosen.
Wto boede edler: w razoeme tzerpieren
Ogneprasjtsji ie strely zlowo roka (of wat een Fransman er van zou kunnen maken:)
L'égorgerai-je ou non? Voici le vrai problème.
Est-il plus noble en soi de supporter quand même
Et les dards et le feu d'un accablant destin Ja, ik ben nog steeds grappen aan het maken. Maar nu wordt het ernst.
Tam nad roetsjom rostiot naklonno iwa,
W wode javljaja liestjev sedinoe;
Guirljandy fantastietsjeskieje swiev
Iz etiech liestjev - s priemesjoe romasjek,
Krapiwoe, loetikov (Daar groeit bij gindse beek een kromme wilg
In 't water spiegelt hij zijn grauw' gebladert';
Met vlechten van fantastische guirlanden
Uit deze blâren - hier en daar maad'lieven,
En netels en kraaiheide -).
Je ziet, dat ik mijn commentatoren uit moet zoeken.
Of deze moeilijke passage:
Ne doemajete-lie wy, soedarj, sjto wot eto het lied over het verwonde hert,
da les perjev na sjljape, da dwe kamtsjatye rozy na proreznych,
basjmakach, mogli by, kolj fortuna zadala by mne toerkoe, zasloezjietj
mne oetsjastje v teatralnojie artelie; a, soedarj?
Of het begin van mijn meest geliefde scène:
Terwijl hij naar Ember's vertaling zit te luisteren, kan Krug niet nalaten zich te
verbazen over het vreemde verloop van de dag. Hij stelt zich zelf op een tijdstip in
de toekomst voor, waar

Libertinage. Jaargang 2

339
vandaan hij terugschouwt op dit ogenblik. Hij, Krug, zittend naast Ember's bed.
Ember, die met onder de sprei opgetrokken knieën fragmenten rijmloze verzen van
vodjes papier afleest. Krug heeft pas zijn vrouw verloren. Een nieuwe politieke orde
heeft de stad lamgeslagen. Twee mensen, waar hij van hield, waren plotseling
verdwenen en misschien terechtgesteld. Maar de kamer was warm en rustig en Ember
had zich diep in Hamlet begraven. En Krug verbaasde zich over het vreemde verloop
van de dag. Hij luisterde naar de rijke klank in Ember's stem (wiens vader een Perzisch
koopman was geweest) en probeerde de uiting van zijn reactie te vereenvoudigen.
De natuur had eens een Engelsman voortgebracht, wiens gewelfde hoofd een bijenkorf
vol woorden was geweest; een man, die slechts behoefde te ademen op welk deeltje
ook van zijn verbijsterend grote woordenschat, om dat deeltje tot leven te brengen,
het te doen uitzetten en trillende vangarmen te doen uitsteken, totdat het een
samengesteld beeld zou zijn geworden met pulserende hersenen en op elkaar
afgestemde ledematen. Drie eeuwen later was een andere man, in een ander land
bezig te proberen, deze rhythmen en metaphoren in een andere taal weer te geven.
Dit proces bracht een kolossale hoeveelheid werk met zich mee, voor de
noodzakelijkheid waarvan geen enkele steekhoudende reden zou kunnen worden
gegeven. Het was, alsof iemand, die in een bepaald land een eikeboom (hierna te
noemen individu E) heeft zien staan, die zijn onvervreemdbare schaduw wierp op
de groene en bruine grond, aan het werk was gegaan om in zijn eigen tuin een uiterst
ingewikkelde constructie op te richten, die op zich zelf net zo weinig leek op die
boom, of welke andere boom ook, als de inspiratie en het idioom van de vertaler
konden lijken op die van de oorspronkelijke schrijver, maar die, door handig
aangebrachte combinaties van onderdelen, lichteffecten, windverwekkende machines,
ten slotte, als hij klaar was, precies net zo'n schaduw zou werpen als individu E dezelfde omtrek, die op dezelfde wijze zou veranderen, met dezelfde dubbele en
enkelvoudige vlekken zonlicht, welke in dezelfde positie zouden golven, op hetzelfde
uur van de dag. Gezien uit een practisch oogpunt, was zulk een vermorsing van tijd
en materiaal (die hoofdpijnen, die triomfen midden in de nacht, die in het nuchtere
licht van de ochtend catastrofen bleken te zijn!) op bijna misdadige wijze absurd,
daar het grootste meesterwerk der imitatie een vrijwillige beperking van het denken
voorop zette, in onderwerping aan het genie van een ander man. Konden deze op
zelfmoord lijkende beperking en onderwerping gecompenseerd worden door het
wonder van plooibare tactische
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kunstgrepen, door de duizend mogelijkheden van de nuanceringskunst, door het
levendige genoegen, dat de wever van woorden en zijn getuige smaakten bij iedere
nieuwe handige inslag in de schering, of was het alles bij elkaar genomen, niet meer
dan een overdreven en vergeestelijkt evenbeeld van Paduk's handschriftmachine?
‘Hoe vind je het? Kan je het aanvaarden?’ vroeg Ember bezorgd.
‘Ik vind het bewonderenswaardig’, zei Krug, terwijl hij zijn wenkbrauwen optrok.
Hij stond op en liep door de kamer heen en weer. ‘Er zijn regels, die nog een beetje
gesmeerd moeten worden, - vervolgde hij, - en mij bevalt niet zo goed de kleur van
het kleed der ochtendschemering - ik zie het woord “purperen” minder leerachtig,
minder proletarisch, maar je kunt gelijk hebben. Over het geheel is het werkelijk
zeer bewonderenswaardig.’
Onder het spreken was hij op het venster toegelopen en wierp, met zijn gedachten
elders, een blik op de binnenplaats, een diepe schacht van schaduwen en licht (want,
vreemd genoeg, het was een zeker uur in de namiddag en niet midden in de nacht).
‘Dat doet me goed, - zei Ember. - Natuurlijk zijn er nog talloze kleinigheden te
veranderen. Ik geloof, dat ik mij houden zal aan “laderod kappe”.’
‘Sommige van zijn woordspelingen -, zei Krug, - hé, dat is gek.’
De binnenplaats was tot zijn bewustzijn doorgedrongen. Twee orgelspelers hadden
er zich opgesteld, op een paar passen van elkaar af, maar geen van beiden speeldenintegendeel, ze zagen er allebei teneergeslagen en verlegen uit. Verscheidene
straatjongens met zigzag-lopende profielen (één ventje hield een speelgoedkarretje
aan een touw vast) stonden met open monden kalm naar hen te kijken.
‘Ik heb nog nooit in mijn leven, - zei Krug, - twee orgelmannen op dezelfde tijd
op dezelfde binnenplaats zien staan.’
‘Ik ook niet, - gaf Ember toe. - Ik zal je nu gaan laten zien -’
‘Ik vraag me af, wat er gebeurd is? - zei Krug. - Ze zien er heel weinig op hun
gemak uit en zij kunnen, of willen niet spelen.’
‘Waarschijnlijk heeft de één het jachtterrein van de ander betreden’, veronderstelde
Ember, die bezig was een nieuw stapeltje papieren te sorteren.
‘Misschien’, zei Krug.
‘En het kan zijn dat ze allebei bang zijn, dat de andere zich
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op een stuk concurrerende muziek zal storten, zodra één van hen begint te spelen.’
‘Misschien, - zei Krug. - Alles goed en wel - het is een zeer zonderlinge vertoning.
Een orgelman is het zuiverste symbool van het in-zich-zelf-zijn. Maar hier zien we
een absurde dualiteit. Ze spelen niet, maar ze kijken steeds naar boven.’
‘Ik zal nu, - zei Ember, - voor je gaan lezen -’
‘Ik ken slechts één ander beroep, - zei Krug, - dat zich kenmerkt door die opwaartse
beweging van de oogballen. En dat is onze geestelijkheid.’
‘Kom, Adam, ga nu zitten en luister. Of verveel ik je soms?’
‘Ach, onzin, - zei Krug, terwijl hij naar zijn stoel terug liep. - Ik probeer alleen te
ontdekken, wat er eigenlijk aan de hand is. De kinderen schijnen ook verbluft te zijn
over hun eigen stilte. Er zit iets in het hele geval, dat mij bekend voorkomt, iets, dat
ik niet helemaal kan oplossen, - een bepaalde gedachtegang...’
‘De voornaamste moeilijkheid, waar de vertaler van de volgende passage mee te
kampen heeft, - zei Ember, terwijl hij zijn dikke lippen aflikte na een slok punch te
hebben genomen en toen hij voor zijn rug een nieuw steuntje gevonden had tegen
het grote kussen, - de grootste moeilijkheid -’
Hij werd onderbroken, doordat de schel van de voordeur overging.
‘Verwacht je iemand?’ vroeg Krug.
‘Niemand in het bijzonder. Misschien komt één van die artistenlui eens kijken, of
ik al dood ben. Dan zal hij teleurgesteld worden.’
De voetstappen van de huisknecht klonken de gang door. En keerden toen terug.
‘Er zijn een heer en een dame om u te spreken, mijnheer’, zei hij.
‘Laat ze naar de duivel lopen, - zei Ember. - Adam, zou jij misschien even...?’
‘Ja, natuurlijk, - zei Krug. - Zal ik ze zeggen, dat je slaapt?’
‘En ik heb me niet geschoren, - zei Ember. - En ik verlang er naar om verder te
gaan met voorlezen.’
Een knappe vrouw in een duivengrauw mantelcostuum en een heer met een
glanzende rode tulp in het knoopsgat van zijn pandjesjas, stonden naast elkaar in de
hal.
‘Wij -, begon de heer, terwijl hij in zijn linkerbroekzak rondtastte en dit gebaar
met een soort gewiebel begeleid deed gaan, alsof hij een krampaanval had of omdat
zijn kleren niet prettig zaten.
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‘Mijnheer Ember ligt met een kou in bed, - zei Krug. - En hij vroeg mij -’
De heer boog: ‘Ik begrijp het volkomen, maar dit (zijn vrije hand bood een
visitekaartje aan) zal u bekend maken met mijn naam en rang. Ik heb mijn opdrachten,
zoals u ziet. Een stipte opvolging daarvan heeft mij losgescheurd van mijn particuliere
verplichtingen als gastheer. Ook ik was net een feestje aan het geven. En zonder
twijfel zal de heer Ember, als dat zijn naam is, even prompt handelen als ik deed.
Dit is mijn secretaresse - feitelijk iets méér dan een secretaresse.’
‘Ach, schei nou uit, Hustav, - zei de dame, terwijl ze hem met haar elleboog
aanstootte. - Professor Krug is vast en zeker niet erg geïnteresseerd in onze
verhouding.’
‘Onze verhouding? - zei Hustav, terwijl hij haar aankeek met een uitdrukking van
verliefde boertigheid op zijn aristocratische gezicht. - Zeg dat nog eens. Het klinkt
zo goed.’
Zij sloeg haar dikke oogleden omlaag en pruilde.
‘Ik bedoel daar niet mee, wat jij bedoelt, jij slechte jongen. De professor zal er
Gott weiss was van denken.’
‘Het klonk net, - ging Hustav teder op het onderwerp verder, - net als de
rhythmische springveren in een zeker blauw divanbed in een zekere logeerkamer.’
‘Goed. Het zal zeker nooit meer gebeuren, als je doorgaat zo onhebbelijk te zijn.’
‘Nu is ze boos op ons, - zuchtte Hustav, en hij wendde zich tot Krug. - Pas op voor
de vrouwen, zoals Shakespeare al zei! Maar komaan, ik moet mijn droeve plicht
gaan vervullen. Breng mij naar de patiënt, Professor.’
‘Eén ogenblikje, - zei Krug. - Als jullie geen toneelspelers zijn, als dit niet de één
of andere flauwe grap is -’
‘O, ik weet, wat u wilt gaan zeggen, - sloeg Hustav aan het spinnen; - dit element
van elegante levenskunst valt u vreemd op, is het niet? De mensen zijn gewoon zulke
dingen alleen mogelijk te achten in de vorm van gemene dierlijkheid en
naargeestigheid, met geweerkolven, onbeschofte soldaten, bemodderde laarzen - und
so weiter. Maar het hoofdkwartier wist, dat de heer Ember een kunstenaar was, een
dichter, een gevoelige ziel en men kwam op de gedachte, dat een beetje sierlijkheid,
iets aparts in de methode van arresteren, een sfeer van het mondaine leven, bloemen,
het parfum van vrouwelijke schoonheid, de beproeving zouden kunnen verzachten.
U hebt wel opgemerkt, dat ik in burger loop. Dat lijkt op een gril, toegegeven, maar
toch - stelt u zich eens zijn gevoelens voor, als mijn lompe helpers (de duim van zijn
vrije hand wees in de
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richting van de trap) hier binnen waren komen stormen en begonnen waren de
meubelen kort en klein te slaan.’
‘Laat de Professor eens dat grote, lelijke ding zien, dat je in je zak hebt, Hustav.’
‘Zeg dat nog eens?’
‘Ik bedoel natuurlijk je pistool’, zei de dame stijfjes.
‘O, - zei Hustav, - ik begreep je verkeerd. Maar daarover zullen we het later hebben.
U behoeft zich van haar niets aan te trekken, Professor, zij houdt er van om te
overdrijven. Er is heus niets bijzonders aan dit wapen. Een onnozel ambtelijk
voorwerp, No. 184682, u kunt ze bij dozijnen zien, wanneer u maar wilt.’
‘Ik geloof, dat ik er nu genoeg van heb’, -zei Krug. -Ik geloof niet in pistolen en
- nou ja, het doet er niet toe. Steek het maar weer weg. Het enige, wat ik wil weten
is: bent u van plan hem nu meteen mee te nemen?’
‘Tjoe’, zei Hustav.
‘Ik zal er wel iets op weten te vinden om me te kunnen beklagen over deze
monsterlijke overvallen, - bulderde Krug, - zo kan het niet door gaan. Het was een
volkomen onschuldig oud echtpaar, allebei nogal zwak van gezondheid. Jullie zullen
er zeker spijt van hebben.’
‘Ik kom ineens tot de overtuiging, - merkte Hustav tot zijn knappe begeleidster
op, terwijl ze achter Krug aan de flat doorliepen, - dat de Kolonel een borreltje te
veel op had, toen wij weggingen, zodat ik er aan twijfel, of je kleine zusje wel
helemaal dezelfde zal zijn tegen de tijd, dat we terugkomen.’
‘Ik vond dat een leuke mop, die hij vertelde over de twee matrozen en de barbok
(een soort gebak met een gat in het midden voor gesmolten boter), - zei de dame, dat moet je aan de heer Ember vertellen; hij is een schrijver en zou het kunnen
gebruiken in zijn volgende boek.’
‘Nou, wat dat betreft, jouw eigen schattige mondje’, - begon Hustav - maar zij
hadden de deur van de slaapkamer bereikt en de dame bleef ingetogen achter, terwijl
Hustav, die wederom zijn hand in zijn broekzak liet rondwoelen, met stijve passen
Krug naliep.
De huisknecht was net bezig een mida (een klein tafeltje met ingelegde versiering)
van naast het bed weg te nemen. Ember bestudeerde de huig van zijn keel in een
handspiegel.
‘Dit stuk ongeluk hier is gekomen om je te arresteren’, zei Krug in het Engels.
Hustav, die kalm en stralend op de drempel naar Ember had staan kijken, fronste
opeens zijn wenkbrauwen en richtte zijn blik achterdochtig op Krug.
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‘Maar dit moet een vergissing zijn, - zei Ember, - waarom zou iemand mij willen
arresteren?’
‘Heraus, Mensch, marsch, - zei Hustav tot de huisknecht en toen deze de kamer
had verlaten:
‘We zijn hier niet in een leslokaal, Professor, - zei hij, zich tot Krug wendend, gebruik daarom alsublieft een taal, die iedereen begrijpen kan. Een andere keer kom
ik misschien wel eens bij u om mij Deens of Hollands te laten leren; op het moment
heb ik het echter te druk met het vervullen van mijn plicht, die misschien voor mij
en juffrouw Bachofen even afstotend is als voor u. Daarom moet ik onder uw aandacht
brengen, dat, hoewel ik niets heb tegen een paar leuke grapjes -’
‘Wacht eens even, wacht eens even, - riep Ember uit, - nu weet ik, waar het om
gaat. Het is, omdat ik mijn ramen niet geopend heb, toen gisteren een heel luid
sprekertje aanstond. Maar dat kan ik ophelderen... Mijn dokter zal een bewijs geven,
dat ik ziek was. Adam, alles is in orde, er is geen reden om je ongerust te maken.’
Uit de zitkamer drongen klanken door, teweeggebracht door een zich vervelende
vinger, die langs de toetsen van een onverschillige piano streek, op het ogenblik dat
Ember's kamerdienaar met wat kleren over zijn arm terugkeerde. Het gezicht van de
man had de kleur van gekookt kalfsvlees en hij ontweek Hustav's blik. Toen zijn
heer een uitroep van verbazing slaakte, antwoordde hij, dat de dame in de zitkamer
hem had gezegd, óf er voor te zorgen, dat Ember aangekleed werd, óf doodgeschoten
te worden.
‘Maar dit is belachelijk! - riep Ember uit. - Ik kan toch niet zo maar in mijn kleren
schieten. Ik moet eerst een bad nemen, ik moet me nog scheren.’
‘Er is een barbier beschikbaar op dat fijne, rustige plekje, waar u naar toe gaat, merkte de vriendelijke Hustav op. - Vooruit, sta nu maar op, je moet werkelijk niet
zo ongezeggelijk zijn.’
(Wat, als ik ‘nee’ zeg?)
‘Ik weiger mij aan te kleden, als jullie me allemaal staan aan te gapen’, zei Ember.
‘Wij zullen niet kijken’, zei Hustav.
Krug verliet de kamer en liep langs de piano naar het studeervertrek. Mejuffrouw
Bachofen stond op van het pianokrukje en haalde hem vlug in.
‘Ich will etwas sagen (Ik wil iets zeggen), - zei ze en liet haar lichte hand op zijn
mouw rusten. - Zojuist, toen we aan
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het praten waren, kreeg ik de indruk, dat u Hustav en mij nogal absurde jonge mensen
vond. Maar dit is zo maar één van zijn gewoonten, weet u, altijd die witze (grappen)
maken en mij te plagen, maar heus, ik ben niet dat soort meisje, waar u mij misschien
voor houdt.’
‘Deze snuisterijen, - zei Krug, terwijl hij zijn hand op een plank legde, waar hij
juist langs liep, - hebben geen bijzondere waarde, maar hij is er erg aan gehecht, en
als u soms een kleine porceleinen uil - die ik hier mis - in uw handtas -’
‘Maar Professor, wij zijn geen dieven’, zei ze heel rustig en de man moest een
hart van steen hebben gehad, die zich niet over zijn boosaardige verdenking zou
hebben geschaamd bij haar aanblik, een blondine met smalle heupen en een paar
symmetrische borsten, die lichtelijk vochtig op en neer golfden tussen de strookjes
van haar witte zijden blouse.
Hij greep naar de telefoon en sloeg het nummer van Hedron aan. Hedron was niet
thuis. Hij sprak met Hedron's zuster. Toen ontdekte hij, dat hij op Hustav's hoed had
gezeten. Het meisje kwam weer naar hem toe en opende haar witte handtas om hem
te laten zien, dat zij niets van werkelijke, of sentimentele waarde achterover had
gedrukt.
‘En u kunt mij ook fouilleren, - zei ze uitdagend, terwijl zij het jasje van haar
mantelpak losknoopte. - Onder voorwaarde dat u mij niet zult kittelen’, voegde de
tweevoudig onschuldige, transpirerende Duitse maagd er aan toe.
Hij keerde terug naar de slaapkamer. Bij het raam stond Hustav in een encyclopedie
te bladeren, op zoek naar opwindende woorden, die met een M en een V begonnen.
Ember stond half gekleed met een gele das in zijn hand.
‘Et voilà... et me voici..., zei hij met een kinderlijke snik in zijn stem. - Un pauvre
bonhomme qu'on traine en prison. O, ik wil helemaal niet gaan! Adam, is er dan
niets, dat we kunnen doen? Bedenk toch iets, toe. Je suis souffrant, je suis en détresse.
Ik zal vast bekennen, dat ik een coup d'état aan het voorbereiden was, als ze me gaan
martelen.’
De kamerdienaar, wiens naam Iwan was, of geweest was, hielp zijn arme meester
in zijn jas, terwijl zijn tanden klapperden en hij zijn ogen half gesloten hield.
‘Mag ik nu binnenkomen?’ - informeerde juffrouw Bachofen, met een soort
muzikale preutsheid. En langzaam stevende zij de kamer binnen, waarbij zij met
haar heupen wiegde.
‘Sper maar wijd uw ogen open, mijnheer Ember, - riep Hustav uit. ‘Ik wil, dat u
de dame, die u de eer heeft aangedaan, zult bewonderen.’
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‘Je bent onverbeterlijk’, - murmelde juffrouw Bachofen met een glimlach van terzijde.
‘Ga zitten, schat. Op het bed. U ook, mijnheer Ember, gaat u zitten. En Professor,
hier is een plaatsje voor u. Een ogenblik van stilte. De dichtkunst en de wijsbegeerte
zijn verzonken in overpeinzingen, terwijl kracht en schoonheid - uw woning is lekker
verwarmd, mijnheer Ember. Als ik er nu maar heel, heel zeker van kon zijn, dat u
beiden niet zoudt proberen door de mannen buiten te worden neergeschoten, zou ik
u willen verzoeken, de kamer te verlaten, terwijl juffrouw Bachofen en ik hier even
blijven voor een korte en krachtige zakenconferentie. Ik heb er echt behoefte aan.
‘Nee, Liebling, nee, - zei juffrouw Bachofen. - Laten we liever voortmaken en
weggaan. Ik ben al misselijk van dit oord. We zullen het thuis doen, honneponnetje.’
‘Ik vind het hier wat mooi’, sputterde Hustav verwijtend tegen.
‘Il est saoul’, zei Ember.
‘Al deze spiegels en tapijten stellen eigenlijk juist die Oosterse sensaties in het
vooruitzicht, waar ik geen weerstand aan kan bieden.’
‘Il est complètement saoul’, zei Ember en hij begon te huilen.
De knappe juffrouw Bachofen nam haar minnaar stevig onder de arm en na enig
gevlei bracht zij hem er toe Ember naar de de bedoeling innerliche Unruhe in de
staat te stichten en het zwarte politie-auto te geleiden, die op hen stond te wachten.
Toen zij weg waren, kreeg Iwan een aanval van hysterie, hij haalde een oude fiets
van zolder, sleepte hem naar beneden en reed er op weg. Krug sloot de woning af
en begaf zich langzaam naar huis.
(Vert. Ch.B. Timmer)
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Ch.B. Timmer
Notitie over Nabokov
Er bestaat een categorie schrijvers, die, hoewel zij aanspraak kunnen maken op een
algemene en blijvende bewondering, toch op een mysterieuze manier onbekend
blijven. Sommige amateurs de lettres kennen en noemen hun naam met eerbied,
maar daar blijft het bij. Zij treden niet op, er wordt nauwelijks over hen geschreven,
vaak worden zij vergeten om eerst jaren later plotseling door een verwante geest
ontdekt te worden, waarna, dikwijls lang na hun dood, de roem hun als een lawine
overvalt. Ik denk aan auteurs als de Amerikaanse Djuna Barnes (Nightwood), aan
Mouloudji (Souvenir de Barbarie), Clemence Dane, wier fascinerend verhaal Legend
veel te weinig bekend is, aan Russische schrijvers als Fedor Sologoeb (De miezerige
Duivel), Zamjatin (Wij) en vele andere Russen, bij wie men zelfs zou kunnen spreken
van een lost generation van schrijvers, ontstaan op de breuk van de revolutie van
1917. Hun naam heeft in bepaalde kleine kringen vaak een klank, die de oren doet
spitsen, maar óf hun oeuvre is heel klein, óf het zijn literaire meteoren, die nergens,
bij geen groep of gemeenschap thuisgebracht kunnen worden.
Ik zou de schrijver Wladimir Nabokov bij deze groep min of meer in het verborgene
existerende auteurs willen rangschikken, hoewel zijn letterkundig oeuvre zeer zeker
niet gering te noemen is. Voor zover mij bekend heeft hij acht in het Russisch
geschreven romans, - waarvan er één, getiteld Camera Obscura in zes talen werd
vertaald, - en twee in het Engels geschreven romans op zijn naam staan, benevens
enige bundels novellen, studies en vertalingen. En ondanks dit, ook qualitatief vaak
zeer opmerkelijke werk van een nauwelijks vijftigjarige, is de naam Wladimir
Nabokov - Sirin slechts in een kleine kring bekend, zijn werken zijn in geringe
oplagen gedrukt en allang onvindbaar en artikelen of beschouwingen over deze
schrijver treft men nergens aan. De vraag: hoe komt dit? moet voorafgegaan worden
door een andere vraag: wie is deze Wladimir Nabokov?
In 1899 in St. Petersburg uit een adellijk geslacht geboren, kreeg Nabokov een
grondige Europese opvoeding. Zijn vader, tijdens de regering van Nicolaas II een
der leiders der Kadetten (de Konstitutionele Democraten), later minister van Justitie
in de eerste anti-bolsjewistische regering van de Krim, werd in 1922 in Berlijn door
een paar Russen gedood, die het eigenlijk

Libertinage. Jaargang 2

348
gemunt hadden op de bekende Russische politicus en cultuurhistoricus Prof. P.N.
Miljoekov.
Wladimir Nabokov studeerde in Cambridge in de Romaanse en Slavische talen
en leefde tot 1940 in Duitsland en Parijs. In die jaren schreef hij zijn Russische
romans onder de naam W. Sirin. In de kringen der in het buitenland levende Russen
gold Nabokov al spoedig voor een der meest belovende en origineelste schrijvers
onder de émigrés. In 1940 nam hij de wijk naar de Verenigde Staten, waar hij in
1945 Amerikaans staatsburger werd. In deze periode treedt de nu Amerikaanse
schrijver Wladimir Nabokov in het licht met twee direct in het Engels geschreven
romans: The real life of Sebastian Knight, (1941), dat veel autobiografische gegevens
bevat, en Bend Sinister (1947). De eerste roman verscheen in een voor Amerika zeer
kleine oplage van 1500 exemplaren bij een uitgever van avant-garde literatuur, beide
romans werden door de serieuze pers zeer geroemd, o.a. door Edmund Wilson, maar verder werd er geen ophef over deze schrijversfiguur gemaakt, wiens naam
weer spoedig op de achtergrond verdween door de grotere sensaties der jaarlijkse
bestsellers. En toch behoren deze romans tot het oorspronkelijkste en intellectueel
boeiendste, wat de Anglo-Amerikaanse literatuur der laatste jaren heeft voorgebracht.
Alleen, het zijn geen Amerikaanse of Engelse romans, deze twee boeken, het zijn
romans, die niet zijn voortgekomen uit een bepaalde gemeenschap of milieu, uit een
geestelijk of lijfelijk vaderland. De sfeer van een bepaalde, localiseerbare
gemeenschap is er niet in te herkennen. Het is literatuur voor wereldburgers,
praematuur geboren vóór het bestaan van een wereldstaat. Ook de Russische romans
van Nabokov zijn op een merkwaardige wijze internationaal van sfeer en mentaliteit,
in die zin, dat er geen bepaald volk te noemen is, waarbij dit werk weerklank zou
vinden. Sartre heeft over Nabokov opgemerkt: ‘Le déracinement de M. Nabokov,
comme celui d'Hermann Carlovitch (d.i. de held uit de Russische roman Het
Heldenfeit, (1932) est total. Ils ne se soucient d'aucune société, fût-ce pour se révolter
contre elle, parce qu'ils ne sont d'aucune société.’ De situatie is evenwel natuurlijk
niet zo, als Sartre het wil doen geloven, dat mensen als Nabokov zich voor geen
enkele gemeenschap zouden interesseren, maar dat er geen gemeenschap, geen
maatschappij is, die zich voor hen interesseert. Het displaced zijn ondergaat men,
het is geen levensprogramma.
Wladimir Nabokov is een bijzonder scherp waarnemer van de realiteit, van het
markante, uitzonderlijke, boeiende, evocatieve daarvan. Van een nachtelijke treinreis
in een der grote Europese internationale treinen (het vaderland van deze
vaderlandlozen)
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merkt hij op: ‘het zachte gekraak van geverniste panelen, het ratelend omhoog schieten
van een gordijntje, dat een perron onthult, een man met bagage op een kruiwagen,
de melkachtige bol van een lamp met een bleke er om heen dansende vlindermot, de
slagen van een onzichtbare hamer, die de wielen controleert...’ (Uit: The real life of
Sebastian Knight).
Bovendien is Nabokov een satiricus.
In beide richtingen, de realistische detailwaarneming (niet
naturalistisch-fotografisch, maar psychologisch gefundeerd als bij Proust, d.w.z. een
keuze) en in de satire, waaraan toegevoegd een neiging tot het verbazingwekkende,
grillige, is Nabokov verwant aan de grote Russische schrijver Gogol. Als satiricus
sluit hij aan bij Saltykov-Sjtsjedrin, maar zijn satire is algemener, minder verankerd
in tijd en ruimte dan die van Saltykov. Als stylist volgt hij in zijn Russische boeken
de lijn van Zamjatin, Remiziov, André Bely en van de Angelsaksische schrijvers
zouden ter orientering van deze figuur de namen genoemd kunnen worden van
Shakespeare, James Joyce, Virgina Woolf en Gertrude Stein.
De roman Bend Sinister, de ‘naar links gerichte balk in een wapenschild, duidende
op een bastaard’, die binnenkort in Nederlandse vertaling zal verschijnen*), is een
satire op de totalitaire staat. Het mengsel van waanzin, stompzinnigheid en
rationalisme, dat wij politieke terreur noemen, is door geen enkel realistisch
beschrijvend procédé weer te geven. Maar in de vorm van een fantastische satire
wordt de beklemming voelbaar, de waanzin zichtbaar. Dit zichtbaar maken is m.i.
bij Nabokov veel pregnanter dan in Chaplin's film The Dictator, waar de satire te
vaak nog alleen maar potsierlijk was. Maar de werkelijke satire is altijd realistisch
van ondergrond, hij is werkelijkheid - na het démasqué. De roman Bend Sinister is
niet een realistisch verslag van een zekere dictatuurstaat - het is de dictatuurstaat, de
essentie er van, het laboratoriumpraeparaat van de dictatuur.
Nabokov's cosmopolitische vrijheid heeft hem in dit boek goede diensten bewezen.
Het is de geschiedenis van Professor Adam Krug, filosoof van wereldfaam, die in
een niet nader genoemd land met een pas in het zadel geklommen autoritair bewind
onder de leiding van de dictator Paduk, eerst door allerlei intriges bewerkt wordt om
‘staatsfilosoof’ en paradepaard tegenover het buitenland te worden, maar die dan,
als het blijkt, dat hij niet collaboreren wil, stelselmatig wordt geïsoleerd van zijn
vrienden en eindelijk ten ondergaat, (waanzinnig geworden,

*) Bij G.A. van Oorschot, Amsterdam.
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als hem in een ‘sanatorium’, waarin zijn achtjarig zoontje David gevangen is gezet,
een film wordt getoond, waarin het kind wordt doodgemarteld). Het boek bestaat uit
een aantal steeds heviger en dramatisch wordende beelden of episoden, die tot de
climax voeren. Het eerste hoofdstuk toont Krug op weg naar huis uit het ziekenhuis,
waar zojuist zijn vrouw Olga gestorven is. Dan ziet men hem op een vergadering
van professoren, die men een loyaliteitsverklaring aan de dictator wil laten tekenen.
Vervolgens treffen wij hem met zijn zoontje aan op het land bij zijn vrienden, de
Maximof's, die dan worden gearresteerd. Daarop volgt het hier afgedrukte hoofdstuk,
het gesprek over Hamlet met Krug's vriend Ember, eindigende in de arrestatie van
de laatste. De beelden stijgen in spanning, totdat de schrijver ons plotseling midden
in een zin uit de sfeer van zijn verhaal laat rollen midden in zijn nachtelijke
werkkamer, waar de stapel dichtbeschreven velletjes van de roman Bend Sinister
voor hem op zijn bureau ligt.
De Russische criticus Iwan Tchorzjefski heeft over de schrijver Wladimir Sirin
(Nabokov) eens geziegd: ‘De kunst van Sirin staat op de grens tussen de creatie van
levende gestalten en een literair schaakspel.’ (Nabokov is inderdaad een enthousiast
schaakspeler). In Bend Sinister is iedere zet verantwoord. De witte koning Adam
Krug speelt tegen de zwarte koning Paduk. De flankerende stukken van wit vallen
een voor een van het bord en aan het slot wordt de witte koning door een horde zwarte
pionnen overweldigd.
Maar niemand, die dit boek gelezen heeft, zal de indruk hebben gekregen, dat
zwart de partij gewonnen heeft, of ooit zal kunnen winnen. Want zelfs schaakmat is
wit nog de vertegenwoordiger van de vrijheid.

Bibliografische notitie
In het Russisch: Masjenka, roman, Berlijn 1926; Korolj, Dama, Valet
(Heer-Boer-Vrouw), roman, Berlijn 1928; Zasjtsjita Loezjina (De verdediging van
Loezjien), roman, Berlijn 1930; Podwieg (Het Heldenfeit), roman, Parijs 1932;
Camera Obscura, roman, Parijs 1932; Wanhoop, roman, Berlijn 1936; Priglasjenije
na kaznj (Uitnodiging tot een terechtstelling), roman, Parijs 1938; Woswrasjtsjenije
Chorba (De terugkeer van Chorb), novellen, Berlijn 1928; De Spion, novellen, Parijs
1938.
In het Engels: The real life of Sebastian Knight, roman, New York 1941; Nikolai
Gogol, a biography, New York 1944; Three Russian Poets, gedichten in vertaling,
New York 1944; Bend Sinister, roman, New York 1947; Nine Stories, New York
1947.
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J.H.W. Veenstra
Maurice Sachs en het zelfbehoud
Tijden van technische zogeheten vooruitgang brengen een instinctief verweer mee
tegen het door de techniek versnelde levenstempo. Als de meest wezenlijke waarden
van de persoonlijkheid bedreigd worden, dwingt het zelfbehoud tot een leven tegen
de maatschappij in. De illusie van het ‘vooruit’, door de techniek zo benauwend
geconcretiseerd, verliest aan glans. Uit een onbehaaglijk manco ontstaat een
individuele en collectieve drang naar het verleden, naar ‘achteren’. (Dit ‘achter’ is
ook maar een vrij willekeurige interpretatie op grond van de lineaire voorstelling
van de tijd; in wezen is elk voortleven een zich bezig houden met en een zich afzetten
tegen wat achter ons ligt.)
Reeds de kunstenaar, in wie het zelfbehoud allereerst werkt, stelt zich dan bij
voorkeur buiten de maatschappij en meet zijn persoonlijke veroveringen aan zijn
eigen, door die maatschappij bepaald verleden. En meer collectief gezien is de hang
naar de geschiedenis een soortgelijke uiting. Met het doorbreken van de industriële
revolutie komt immers de Romantiek, met de snelle ontwikkeling der techniek bloeit
de historische wetenschap op. Het zelfbehoud dwingt ‘terug’ te gaan. Men wil het
verleden bij zich hebben om het beter te kunnen bevechten of om het dood te kunnen
verklaren (zelden om de reden die hypocriete moralisten opdissen, nl. om er lessen
uit te trekken).
De boeken van (misschien wijlen) de Franse auteur Maurice Sachs zijn voor mij
typische uitingen van dat zelfbehoud in de individuele sfeer. Sachs is een chroniqueur,
een mislukt romancier volgens zijn bekentenissen, die niettemin een geslaagd
chroniqueur is geworden. En dat niet alleen door een scherp waarnemingsvermogen,
een vlotte pen en de gelukkige omstandigheden die hem midden in het turbulente
kunstleven van het Parijs van na de eerste wereldoorlog plaatsten, maar meer omdat
in zijn aantekeningen een uit een letterlijk meeslepende entourage loswringen en
-wrikken van de eigen persoonlijkheid zo openhartig - en navrant dikwijls - is
uitgedrukt.
Het veelvuldig voorkomen van kronieken is als zodanig de uiting van een gespleten
samenleving. Kroniekschrijvers zijn er altijd geweest, maar de vroegere kronieken
werden niet om de feiten zelf geschreven. Het arrangement der feiten had er een doel,
hetzij op nationalistisch of dynastiek, hetzij op gods-
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dienstig gebied. Kronieken waren ‘propaganda’ en voor de onbevangen
waarheidszoeker van tegenwoordig zijn daarom die Prawda's en Völkische
Beobachters van het verleden troebele bronnen. In onze tijd heeft daarentegen de
kroniek het karakter van een intelligent bewogen spiegel gekregen, waarbij de
schrijver zich als waarnemend instrument stelt tegenover een samenleving waarvan
hij zich afsplitst, zich moet afsplitsen uit zelfbevestiging. De eerlijkheid van zijn
weergave is de maat van zijn eigen zuiverheid. Tegenover de voortsnellende
gebeurtenissen gaat hij ‘terug’. Zijn blik is achterwaarts gewend, terwijl die van de
vroegere kroniekschrijver het doel vooruit zag liggen.
Nu is er in verband met die eerlijkheid van kronieken een hardnekkig misverstand,
dat juist aan de hand van Sachs zo duidelijk valt te demonstreren. Kronieken, ze
mogen nog zozeer de eigen intieme reacties op gebeurtenissen inhouden en een puur
belijdeneniskarakter hebben, zijn nooit eerlijk in de zin van een absolute oprechtheid
en nauwkeurigheid. Ze zijn altijd arrangementen, niet alleen omdat ‘le temps perdu’
onmogelijk van minuut tot minuut gevolgd kan worden en het ook niet waard is zo
gevolgd te worden, maar ook omdat een geheime sector in het gevoels- en
waarnemingsleven zich zo hardnekkig tegen de objectivering verzet, dat alleen een
bovenmenselijke energie - of een fanatieke zelfvernietigingsdrang - deze weerstand
kan overwinnen.
Hoe gering is b.v. in de stroom van dagboeken en mémoires, die jaar in jaar uit
door grote of kleine mannen wordt afgescheiden, de rol van de sexuele aandoeningen
en ervaringen, die toch in het werkelijke leven bijna altijd overheersend zijn. Werkelijk
niet alleen om redenen van décentie of conventie speelt de eros er zo gezellig
verstoppertje, maar ook omdat men in deze regionen nauwelijks tegenover zichzelf
kan staan. Zelfs een kampioen in de onbeschaamdheid als Frank Harris vertoont de
histrionen-eigenschappen van alle grote kampioenen en is in zijn verhalen over zijn
erotische exploitaties even betrouwbaar als eventueel een Bill Tilden het is in een
relaas over zijn tennisheldendaden. Wat niet wil zeggen dat het vertelde niet ‘waar’
zou zijn, maar wel dat er net zoveel - bewust of onbewust - in verborgen blijft als in
een, ook waarheidsgetrouw, krantenverslag van een ministeriële bijeenkomst. Voor
de nauwkeurigheid kan men beter bij de droge verzamelaar van feiten terecht, die er
zover van af staat dat de eerlijkheid voor hem geen persoonlijk probleem is.
E.A. Poe heeft dat al gevoeld toen hij opmerkte dat een ambitieus mens zich een
onsterfelijke naam zou kunnen verwerven door een boekje te schrijven waarin nu
eens volkomen het hart was blootgelegd. Maar hij voegt er aan toe dat niemand dit
durft
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te schrijven, dat niemand het ooit zal durven schrijven en dat niemand, zelfs al zou
hij het durven, dit zou kunnen schrijven. En de man die, door deze opmerking
geprikkeld en niet van durf ontbloot, het heeft getracht en ‘Mon coeur mis à nu’ heeft
geschreven, Baudelaire, heeft hierin dan ook volkomen gefaald. Ook hij heeft zich
nooit van een zekere rol kunnen losmaken en zijn boosheden alleen al verduisteren
het zicht op zichzelf.1)
Zichzelf als figuur exact opbouwen - waarvoor men dus eerst zichzelf moet ‘zien’
-is onmogelijk, omdat een element zelf-misleiding, verduistering van het ik als het
ware, levensvoorwaarde is. Misschien grenst in zijn grootste intensiteit de clairvoyance
ten opzichte van zichzelf aan de waanzin.
Ik hecht daarom weinig waarde aan een bepaald soort eerlijkheid in kronieken,
waar sommige pluizende critici zich zo verrukkelijk druk over kunnen maken.
(Dezelfde critici die zich bijv. laten imponeren door de befaamde passage in Gide's
‘Journal’ over de troebele urine en die er niet de coquetterie, maar een blijk van
oprechtheid in zien).
Als André Fraigneau in de inleiding van ‘Au Temps du Boeuf sur le Toit’ wijst
op de buitensporigheid en onevenwichtigheid van Sachs en zegt: ‘la documentation
est hâtive, le détail peu exact, le choix discutable, le portrait approximatif’, dan
aanvaard ik dit graag. Maar wat voor mij de charme - en meer dan dat - van Sachs'
beschrijvingen uitmaakt, is een oprechtheid tegenover zichzelf, die ver uitgaat boven
de conventionele zelfbespiegelingen welke in zoveel tegenwoordige dagboeken (à
la Voeten's ‘Doortocht’) in matrijsvorm voor het grijpen liggen. Er ligt achter deze
notities zozeer een rukken aan de eigen wortels, een zo fanatiek aanpakken van
zichzelf - in de zin van een zich herzien -, dat ze juist het zelfbehoud van de tegen
de stroom oproeiende cultuurmens in extreme vorm openbaren.
Van de jongensachtige geestdrift voor de artistieke gebeurtenissen uit ‘Au Temps
du Boeuf sur le Toit’, dit ‘journal d'un jeune bourgeois à l'époque de la prospérité’,
tot de navrante terugblik in ‘Le Sabbat’, de ‘souvenirs d'une jeunesse orageuse’
(waarvan de later - in 1948 - verschenen ‘Chronique joyeuse et scandaleuse’ en ‘La
Chasse à Courre’ vervolgen zijn) is er een stijging in intensiteit waar te nemen, die
verraadt hoezeer de oudere Sachs zichzelf - ook zijn ijdelheid, zijn auteursambitie,
zijn exhibitionisme zelfs - heeft ingezet. Een inzet met een fanatisme dat dan
misschien de naar het collectieve aanzicht gemeten feitelijkheid verminkt, maar dat
de beschrijver zo

1) Tot hoever dit ‘à nu’ gaat blijkt trouwens wel daaruit dat het nog altijd een probleem is of
de bewering van Baudelaire's vrienden Rops en Nadar dat hij maagdelijk het graf is ingegaan,
al dan niet juist is. N'en déplaise Jeanne Duval.
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boeiend maakt als een, in zijn eigen kader beschouwd, Middeleeuws
monnik-flagellant.
De vergelijking dringt zich niet alleen op omdat Sachs zelf korte tijd een naar ‘de
heiligheid’ dorstend seminarist is geweest - hoe voortreffelijk is zijn weergave van
de sfeer rondom de Maritains, die hem hals over kop in het katholicisme deed plonsen
-, maar omdat hij inderdaad in de drang tot een ‘coeur mis à nu’ zo het absolute wil
bereiken dat het aan het - misschien groteske - beeld van de heilige doet denken. Om
niet degenen, die de pederast, oplichter, handige exploitant, snob en ijdeltuit Sachs
van ver of van dichtbij kennen, te doen lachen, wil ik er aan toevoegen: een
geperverteerd heilige. In elk geval dwingt het zelfbehoud, ook bij de z.g. bohémien,
tot een zeker ascetisme, zij het niet in de gebruikelijke vorm.
Het onmiskenbaar authentieke in Sachs' kronieken is juist die perversie (dit hier
dan niet in erotische zin bedoeld), die telkens aan Rimbaud doet denken, van wie
Sachs een flauwe afschaduwing in de periode tussen de twee wereldoorlogen is. Ook
Rimbaud was een absolutist van het zelfbehoud, een ‘illuminé’, die voor een
persoonlijk doel de middelen van elke overgeleverde waardering ontdeed. Voor
Rimbaud ging het om het er op of er onder in één grote gooi en toen het er onder
werd, restten slechts het Indische leger en de Abessijnse handel als een onverschillig
aanvaard avontuur. Sachs, die met Chateaubriand zegt: ‘j'étais mon propre obstacle
et je me trouvais sans cesse sur mon chemin’, is meer een hordenloper, die het doel
in de verte ziet en die zich onderweg toch niet al te zeer haast, ten einde het oponthoud
te kunnen uitbuiten. Hij heeft een exploitantennatuur en zijn ondeugden - misschien
voor velen niet te rijmen met de onmiskenbaar ‘fijne geest’ van een aesthetisch
ingesteld cultuurmens - zijn profiteursondeugden van iemand die, hoe fanatiek ook
op het doel gericht, de middelen toch niet zo gauw uit handen geeft. Sachs is inderdaad
profiteur van het zelfbehoud en dat is volgens mij de sleutel van zijn, naar buiten
gezien, zo onsociaal karakter. Natuurlijk werkt het zelfbehoud altijd ten eigen bate
en de wijze, waarop men zich schrap zet tegen de maatschappij in, doet in zekere
zin aan die maatschappij tekort (het verwijt van ‘sociale’ aan ‘individualistische’
kunstenaars). Maar gewoonlijk levert het zich onttrekken aan de collectieve
maatschappelijke normen al moeite genoeg op en is degene, die zijn eigen
persoonlijkheid wil redden, toch zo sociaal dat hij zijn ‘honnêteté’ aan de
maatschappelijke gebruiken wil toetsen. Men wil zijn eigen fatsoen en zijn eigen
standaarden bewijzen in het gemeenschapsverkeer, zij het slechts in een beperkte
vriendenkring.
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Sachs is zo autonoom dat hij zijn hele omgeving en al zijn maatschappelijke contacten
heeft kunnen uitbuiten. Hij zal in staat geweest zijn zijn vrienden te bedriegen of te
verraden - in de laatste Hamburgse brieven, die in ‘Les Temps Modernes’ van Juli
1948 zijn afgedrukt, zinspeelt hij in een brief aan een vriendin vol zelfverwijt op een
duistere affaire met een bontcape waarmee hij haar heeft opgelicht -, hij heeft de
mogelijkheden, die er in de ‘grote wereld’ voor een handige jongen zijn, ten volle
doorzien en er van geprofiteerd, zijn geld- en drankzucht en zijn sexuele afwijkingen
doen hem zich in vieze zaakjes storten en aan ‘le bas plaisir’ overleveren. Hoezeer
hij in zijn latere terugblik deze ‘vice’ betreurt en aan die gewijzigde blik de veroverde
luciditeit toetst, toch is hij allerminst de bekeerde zondaar, zoals men misschien zou
verwachten van iemand die zijn ‘slechte’ leven uitschrijft. Ik kan me voorstellen dat
de lezer van ‘Le Sabbat’, geboeid en vertederd door een Maurice Sachs die zo
bezonnen zijn jeugd analyseert en blijk geeft van een persoonlijke waardenschaal
op het hoogste niveau, schrikt als hij in ‘La Chasse à Courre’ het rauwe relaas leest
van een Sachs in oorlogstijd, die als zwarte handelaar in goud en juwelen het bestaan
van de vaderlandsloze schobber leidt en zo goed thuis is in de dure restaurants van
een overigens hongerend Parijs. Is deze ogenschijnlijk zo gevoelige man dan toch
alleen maar een keiharde knoeier of een Stavisky-achtige avonturier? Men is er niet
mee klaar door de gemakkelijke formule van een ‘gespleten natuur’ uit te spreken.
Ook vertoont Sachs te veel karakter - zij het van een heel eigenaardig soort - om
alleen maar de zwakkeling te zijn die het niet kan laten in vroegere zonden terug te
vallen. Zijn doen en laten is alleen daardoor te verklaren dat hij zijn omgeving
volkomen dienstbaar maakt aan zijn persoonlijk doel, tot ‘neutraal’ materiaal maakt.
Zoals ook sommige staatslieden voor een door hen bereikbaar geacht doel een heel
volk kunnen uitbuiten.
Na de nederlaag van Frankrijk bezorgt de ontreddering hem schaamte. Hij vlucht
met de autoriteiten mee naar Tours en Bordeaux, maar gaat onmiddellijk weer terug
naar Parijs, waar hij het wel best vindt. Hij ziet scherp waar het om gaat en constateert
hoe achter die Franse nederlaag de doodsstrijd van een mediterrane wereld ten gunste
van een atlantische wereld ligt. Dat is ook genoeg. Verder blijft er alleen Sachs over,
die zichzelf moet vinden en bevestigen en voor wie dit doel belangrijk genoeg is om
er niet vies van te zijn uit de mesthoop een graantje op te pikken. Met de ordinaire
profiteur of collaborateur zal hij zeggen: ik moet toch leven. Alleen gaat het bij hem
om het zelfbehoud in een andere zin. Vandaar het altijd weer uitbuiten van
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de mogelijkheden der samenleving om zijn eigen mogelijkheden te kunnen
verwezenlijken.
Waarom vertrekt hij in 1943 naar Hamburg? Een aantekening bij de in ‘Les Temps
Modernes’ van Maart 1948 afgedrukte kroniekfragmenten uit ‘La Chasse à Courre’
zegt dat hij een arbeidscontract moest tekenen in omstandigheden die zijn vrienden
nadien nog nauwelijks kenden. Misschien moest hij het inderdaad, maar ik kan me
voorstellen dat hij het zonder dwang heeft gedaan. Want het merkwaardige in de
later gepubliceerde Hamburgse brieven is zijn instelling tegenover Duitsland. Hij
bewondert de Duitsers, het is allemaal prettig en de atmosfeer is er verkwikkend. Hij
geeft blijk van een euforie zoals nog nooit tevoren ondervonden. De Jood, die er
tussen de nazi's verkeert, heeft geen boos woord voor de Duitsers die de oorlog over
Frankrijk brachten. Menigeen zal het onverklaarbaar of ergerlijk vinden. Maar het
zijn alweer de omstandigheden die de kleur verkrijgen van zijn eigen innerlijke
gesteldheid, de geneutraliseerde omstandigheden. In de rust na de roofbouw op het
leven moet nu eenmaal ook de omgeving ideaal zijn. Sachs ziet op zijn zevende dag
hoe goed de wereld is. Behalve wat ergernissen over tekort aan kleding en boeken,
is hij in Duitsland gelukkig omdat hij er tot rust komt, een geregelde levenswijze
heeft (hij is o.a. machinist op een hijskraan!) en eindelijk kan schrijven, de auteur
zijn waartoe zijn ‘ik-ideaal’ hem steeds prikkelde.
Die auteur is hij niet geworden. Althans tot nu toe niet geworden, want niemand
weet of hij nog leeft. Na September '43 heeft niemand meer iets van hem gehoord.
Volgens de een zou hij nog wel degelijk leven, maar in de Verenigde Staten, een
ander zou hem uitgeput en stervend langs een weg in Duitsland hebben gezien,
achtergelaten door een colonne burgergevangenen. Een derde weet te vermelden dat
de Duitsers hem te Hamburg hebben gefusilleerd. Zijn Parijse vrienden veronderstellen
dat hij inderdaad dood is, maar bij deze figuur, die nog in zijn laatste brieven het
verlangen uitspreekt in het Verre Oosten te gaan zwerven en een nieuw bestaan op
te bouwen, zou een rimbaldeske verdwijning evenzeer mogelijk zijn.
In elk geval zijn het niet de romans, waar hij af en toe aan schrijft en die hij telkens
zal gaan schrijven en evenmin de toneelstukken die hij geschreven moet hebben,
maar de kronieken die Sachs tot een figuur in de Franse letteren hebben gemaakt,
die buiten de grenzen ten volle de aandacht verdient. Juist zijn karakter en aanleg,
juist de verwoedheid waarmee zelf-bevrijding en zelfbevestiging hem tot auteur
aanzetten, hebben hem tot een der opmerkelijkste chroniqueurs van het Frankrijk
van tussen de twee wereldoorlogen gemaakt. Niet zozeer om de
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betrouwbaarheid of de correctheid zal Sachs nog lang worden gelezen, maar om de
atmosfeer die door de spanning van zijn persoonlijkheid zo typisch in zijn verhalen
is neergeslagen.
Fraigneau zegt in zijn eerdergenoemd voorwoord dat Sachs, als de omstandigheden
wat gunstiger waren geweest, zo ongeveer de Casanova van deze tijd had kunnen
worden. Met deze opmerking wordt wel te veel de nadruk op de erotische avonturen
gelegd - bij een pederast voor anders ingestelden toch al minder charmant, hoewel
bij Sachs als onthulling soms bizonder treffend -, maar het verschil ligt vooral daarin
dat Casanova de heldenrol speelt en Sachs, hoeveel rollen hij in zijn leven - vooral
in het snobistische milieu van het Parijs der twintiger jaren - mag hebben gespeeld,
zover zijn huid heeft kunnen afstropen dat net even het hart ‘à nu’ kwam te liggen.
En hoeveel chroniqueurs - Casanova's van de studeerkamer en bibliotheekavonturiers
- hebben dat bereikt?
‘Il avait du regard et de la mémoire’, dat zou ik Fraigneau graag nazeggen. Die
scherpheid van blik en het persoonlijke gewicht van de herinnering hebben ook tot
bladzijden geleid die vooral hen, die zoals ik slechts de uitlopers van die in Parijs
culminerende culturele hausse hebben gekend en dan nog van veraf, volop genot
zullen bezorgen.
Men ziet Sachs in en tegenover die periode, waarvan Cocteau, Gide, Max Jacob,
Jacques en Raïssa Maritain en nog vele anderen waarmee hij in aanraking kwam, de
verschillende facetten vertegenwoordigen. Er is eerst de kinderlijk geestdriftige
jongeman van ‘Au temps du Boeuf sur le Toit’, zijn eigen dagboekbladen en die van
zijn alter ego Blaise Alias.1) Het zijn notities die niet zo diep gaan, maar de charme
van ‘pris sur le vif’ hebben, prille reacties op het uitkomen van boeken, op premières
van toneel- en muziekstukken, die nu al klassiek zijn, op heel die artistieke turbulentie
van de bars en de snobistische salons, waar een jongeman uit de Franse ‘leisure-class’
geestdriftig in rondwervelt. Een jongeman wiens grootvader zowel kapitalist als
medestichter van ‘L'Humanité’ en ook een intiem vriend van Anatole France was en
wiens grootmoeder met de zoon van de componist George Bizet hertrouwde. Dat
was al genoeg voor een entrée in de Parijse salons en de artistieke beau-monde.

1) Sachs' eerste boekje (van 1935) heet ‘Alias’ en hoewel het een roman genoemd wordt en het
hier en daar de aanloop tot een roman neemt, is het al een soort kroniek van dezelfde
belevenissen die later in ‘Le Sabbat’ worden beschreven. Het arrangement is hier en daar
fantastisch - echt ‘mooi’ ge maakt - het accent van de latere Sachs is nog maar sporadisch
te bespeuren, maar het laat al zien dat de kracht van de schrijver in de beschrijving en niet
in de verbeelding ligt. Omdat het naar de intentie nog geen kroniek is, laat ik het hier verder
buiten beschouwing.
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De surréalisten, de cubisten, de films en de revues, de dichters en de schilders..., na
de geestdriftige notities uit de eerste naoorlogsjaren volgt een voortreffelijk
geanalyseerde terugblik uit 1928, waarin Sachs zich distancieert en in zijn idolen
van vroeger, Cocteau, Picasso, Breton o.a., het element charlatannerie heeft ontdekt
(Picasso: ‘l'homme le plus intelligent du siècle’, maar ook ‘froid, calculateur, méchant
jusqu' à la férocité, médisant avec génie, toujours surprenant et quand même horrible’).
En dan komt de conclusie over dit tijdperk dat slechts ‘un mouvement’ was: ‘Ce que
nous a manqué pendant dix ans (mais sans qu'on s'en aperçoive) c'est une raison de
vivre’.
Dit zal wel waar zijn, alleen zou ik verder willen kijken dan die tien jaar. Want
de levenshouding van vele van die jonge kunstenaars en namaak-artisten is immers
de voortzetting - de laatste bloei misschien - van wat Baudelaire, aanvankelijk ook
tot de ‘bohême dorée’ behorend, het dandysme noemde, deze ‘doctrine de l'élégance
et de l' originalité’. Dit dandysme, dat evenals de romantische opvatting van de
kunstenaar een typisch vorige eeuws product van het zelfbehoud moest zijn. Niet
alleen een volk maar ook een côterie beschermt zich in een bepaalde traditie en
Baudelaire zag al in dat dese instelling bij een overgangstijdperk behoort, waarin de
democratie nog niet almachtig is en de aristocratie nog slechts ten dele wankelt en
is gedégradeerd. (Thans eventueel in te vullen: volksdemocratie en kapitalistische
bourgeoisie). Alleen heeft wat Baudelaire nog als een ‘religion du dandysme’
propageerde, nooit veel ‘raison de vivre’ opgeleverd. Niettemin klinkt diens ideaal
om ‘un grand homme et un saint pour soi-même’ te zijn nog bij Sachs na.
In ‘Le Sabbat’ herleeft deze periode der twintiger jaren in het levensverhaal van
de rijpere man - de dronkaard, oplichter, bordeelbezoeker, asociaal en amoreel - die
aan de analyse van anderen de zelfanalyse beoefent en zo scherp oordeelt als iemand
met een hoogstpersoonlijke moraal (want daartoe drijft hem de amoraliteit) maar
oordelen kan. Er zijn in ‘Le Sabbat’ hoofdstukken, zo vloeiend en lucide geschreven,
zo raak in de karakteristiek van zichzelf en anderen, zo gedreven ook in de
confessionistische passages en in zijn geloof in het eigen génie (‘je serai génial
demain’ en ook de navrante constatering van de ‘progrès’ op de weg naar de
‘honnêteté totale’), dat dit hoogtepunt van zijn chroniqueursactiviteit een uniek
document is geworden. In de eerste plaats om de wonderlijke avonturier Sachs te
leren kennen, die eerst een in Parijs zo veel voorkomend type kunstluis is, dan
schilderijenhandelaar, vervolgens in de V.S. een kunsthandel inricht, er op een
lezingentournée gaat als ‘econoom’ (ook en passant zich tot het protestantisme bekeert
om te kun-
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nen trouwen!), daarna naar Frankrijk terugkeert en tussen veel andere bezigheden
door zonder succes tracht een schrijver te worden (hij schrijft dan zijn eerste,
nauwelijks opgevallen, boekje ‘Alias’ en een nooit opgevoerd toneelstuk). Daarnaast
om een stuk Parijse sfeer met zoveel bijzonderheden - o.a. over de entourage van
Proust en diens ‘vriend’ de bordeelbaas - en persoonlijke karakteristieken - hoe scherp
heeft Sachs de parasiet Cocteau op den duur doorzien! - gekruid, dat een wat snel
geschokte lezer er zelfs een mogelijke afschuw voor het type Sachs voor over mag
hebben. Een afschuw, die ik overigens allerminst deel.
De ‘Chronique Joyeuse et Scandaleuse’ is van een mindere kwaliteit, er komt een
wat ‘braver’ Sachs in naar voren, maar die toch weer kostelijke bladzijden wijdt aan
zijn ervaringen in de Parijse kunsthandel. Er zijn te veel passages waarin Sachs
duidelijk niet op stoot is en zich misschien te veel heeft geforceerd voor een
chroniqueursrol, waar ondanks zijn drang naar de ‘honnêteté’ de ijdelheid hem toe
dreef. Ten slotte zegt hij ook ergens hoe het hem gehinderd heeft gedoemd te zijn
niets dan mémoires te schrijven.
‘Chasse à Courre’ is wel weer interessant wegens de kennismaking met sommige
verbijsterende aspecten van het Parijse leven in oorlogstijd, maar ik vond daarin de
uitvoerige passages over de goud- en juwelenhandel en de oplichterijen dikwijls
rijkelijk vervelend. Dan is de ‘echte’ Sachs niet in zijn verhaal en zijn
profiteursmentaliteit heeft ook een banale kant als de totale figuur uit het oog
verdwijnt.
Maar dat neemt niet weg dat in de reeks mémoires de periode van tussen de twee
wereldoorlogen met esprit en openhartigheid is weerspiegeld door een van de
merkwaardigste avonturiers van deze tijd. Ook daarom avonturier omdat hij zo
hardnekkig de weg ‘terug’ ging, meer en meer los van en tegen die tijd in. Als hij in
het Hamburgse werkkamp zich zo gelukkig voelt (er zullen weinig kampbewoners
gezegd hebben: ‘enfin l'atmosphère du camp ou je loge me plaît et me convient’) is
ook de constatering ‘je ne suis sans doute fait que pour écrire des mémoires’, het
blijk dat hij na de tegenstroomse worsteling weer grond onder de voeten heeft
gevonden en tevens de uiting van een laatste waarheid waar het zelfbehoud hem toe
bracht. Een waarheid die voor zijn lezers ook een prikkelende werkelijkheid is.
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Jac. Eduaard
Christine
Wat ik in het hol op zolder zocht, is een gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden
vraag. Men zou er de studie voor een psychoanalytische zowel als een zuiver
anthropologische dissertatie aan kunnen wijden.
Inderdaad, bang hoefde ik er in ieder geval niet te zijn. Bangheid ontstond immers
mede door oncontroleerbare ruimten achter ramen, deuren, gordijnen, onder bedden,
in spiegels, kasten, door geluiden die daar bij kwamen, door het oncontroleerbare
zélf. Het hol was in elk geval wèl controleerbaar. Ik had het ontdekt, toen ik een
arm-dik touw op en af klom, dat naar weer een vliering van het onmetelijke oude
huis leidde, en er vlak boven hing. Er lag een soort deksel op die ik al wel eerder had
gezien op mijn escapades, maar die mij nog niet voldoende had geïntrigeerd,
klaarblijkelijk. Ik tilde hem op, zag een vierkant gat. Mijn nieuwsgierigheid werd
geprikkeld, en ik haalde mijn pas gekregen electrische zaklantaarn.
Hiervoor moest ik twee grote zolders aflopen, een trapje opklimmen, een zwiepende
deur openen en nog een zolder over steken, om de deur te vinden die mij toegang
gaf tot een gangetje, waar ik de geluiden van het familieleven alweer kon horen. Een
vierkant raam vergunde mij hier een nimmer nagelaten blik op de vriendelijke grijze
toren die het omlijstte. De glanzend gewreven wenteltrap was met enkele sprongen
afgedaald, het gangfonteintje gepasseerd, nu een trapje met één sprong genegeerd,
het gangetje doorgestoven naar mijn kamer, en uit een geheime plaats in mijn kast
de electrische lantaarn opgediept. Dan de terugtocht aanvaard, waarbij niet verzuimd
werd, om bij het fonteintje de vinger even op de kraanopening te houden, zodat een
straaltje water er ineens uit sijpelde, en aan nog enkele andere snelle handelingen,
die zo veel weg hadden van dwangverschijnselen en bij alle kinderen zijn waar te
nemen, aandacht te geven.
Op mijn knieën liggend boog ik mij over het hol, en in het licht van mijn lantaarn
zag ik oude kranten op de bodem liggen. Het jaartal 1907 lokte mij naar beneden; ik
liet mij in het hol af, stond er nu rechtop in, zodat het hoofd en iets van de schouders
nog boven de vloer uitstaken.
Advertenties van reeds lang vergeten zaken zag ik voor mijn verbaasd oog,
personalia die weer belang in boezemden door het
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vergeten zijn, ‘actualiteiten’ die mij actueler leken dan wat ook ter wereld, door het
blote feit, dat ze sinds jaar en dag hier in hun papieren bestaan hadden gekwijnd en
plotseling aan het licht gekomen waren. Het leek mij nú pas allemaal actueel, dít pas
was de moeite waard, niemand wist er meer van! In mijn fantasie bestond reeds een
geheime drukkerij, die alleen maar kranten produceerde met volkomen vergeten en
afgedane zaken er in. Het paste geheel in het schema van mijn quasi rituele
voortvarendheid, dat bestond uit het geven van afgesproken signalen, het aanbrengen
van tekens, de geheime club-oprichtingen, het drie maal trappen op groen dik
kelderglas in het trottoir bij het weer achter de rug hebben van de pianoles, enz.
Mijn hand zocht naar meer kostbaarheden, en met een schok ontdekte ik een
vierkante opening in een der wanden van het hol. Ik dook naar beneden, de lantaarn
aangeflitst. Daar lag een onderzolders gangetje waar ik net in kon kruipen en dat
dood liep op een schoorsteen. Mijn licht doofde ik onmiddellijk toen er geklop klonk
tegen een wand die ook de mijne bleek te zijn. Een kinderstem riep:
- Ga je weg stoute muizen!
Toen het kloppen aanhield, riep een basstem vermanend:
- Laat dat, Peter!
Ik bevond mij achter het behang van onze achtenswaardige buren die in een ander
deel van het huis woonden, en op wier zolder ik mij eigenlijk bevond. Weldra durfde
ik de lantaarn weer aan te doen en zette de onderzoekingstocht nog wat voort. Veel
viel er niet te ontdekken. Bij de schoorsteen bleek een diep gat te zijn loodrecht naar
beneden, naast het metselwerk. De schoorsteen verbreedde zich echter schuin naar
beneden, en hier was het, dat ik op een namiddag zat: de rug tegen de schoorsteen,
de knieën opgetrokken en klemvast tegen de rand van het vloertje.
Ik zat wat te soezen, snoof de eigenaardige stof-, hout-, en steenlucht van het oude
huis met welbehagen op en luisterde niet eens aandachtig naar de stemmen aan de
andere zijde van het behang. Af en toe liet ik het licht van mijn lantaarn wat spelen
over de betengeling, las verstrooid een advertentie uit 1907, besloot mijn vriendjes
hier eens in te loodsen. Die zouden het reusachtig vinden, vooral als er dan eens
visite was. Mij persoonlijk leek de aanwezigheid van twee personen interessanter...
Soms klonk de stem van Christine, en dan schrok ik op, doofde het licht. Nee,
vriendjes kon ik hier toch niet gebruiken, dit mocht geen mens weten. Hier kon ik
luisteren naar de stem van Christine, het meisje dat mijn spelen op straat alleen maar
kon verachten, maar dat mij verrukte wanneer ik wist dat ze stil
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achter het raam zat te kijken. Ik bewonderde haar, dweepte met haar, fluisterde 's
avonds in bed tegen haar vóór dat mijn broer, die mijn kamer deelde, naar bed ging.
Op een gegeven moment scheen ze niet meer in de kamer te zijn, en ik bepaalde
mij er toe, te raden hoe de situatie daar was. De geluiden waren af en toe wel aan
voorwerpen vast te koppelen, maar het viel mij toch niet mee, om een redelijk beeld
op te roepen. Gemakkelijk was het, zich de familie zonder Christine rond de tafel
voor te stellen en de geluiden daarmee in overeenstemming te brengen, maar boeiender
was het, na min of meer teruggevallen te zijn in de indolentie van zoëven, - onderwijl
met het lichtspelend; merkwaardigerwijs kon ik het daarbij moeilijk stellen buiten
het licht dat, zich hechtend aan en glijdend over zekere punten en vlakken, een
noodzakelijk houvast voor mijn blikken bood -, om aan de geluiden achter het behang
een zin te geven die er naar mijn gevoel ongetwijfeld in aanwezig moest zijn, nu de
visuele factor was uitgevallen. (Zoals wellicht voor een muzikaal mens de
samengestelde claxonkreet van een auto in de eerste plaats, en ongetwijfeld voor een
componist de ‘ongevaarlijke’ betekenis heeft van bijvoorbeeld een grote
terts-drieklank, waarbij dus de attentie oproepende factor uitgeschakeld is.)
Er was een wedstrijd gaande. Niemand wist wat de inzet was, hoeveel mensenlevens
er bij betrokken waren. Men zwoegde in stilte, maar kon door de immense spanning
toch niet geluiden verhinderen! Een onderdrukte stem mompelde soms iets, lokte
een brokkelig antwoord uit, en dan maakte een nieuw geluid, met geheel eigen timbre,
de aard van de wedstrijd nog verborgener.
Toen op een gegeven moment een vreemd geruis nadrukkelijk stemmengegons
ten gevolge had, schokte ik omhoog. Onmiddellijk klonk echter vrolijk gelach, zodat
ik gerust opademde... Ik krabbelde uit mijn wat moeilijke positie overeind en had
weer besef van mijzelf, hoewel niet van de tijd. De ‘Geest van het Huis’ had mij vrij
gegeven. Bezorgd kroop ik het hol uit, om boven met bevreemding te ontdekken,
dat niet het dag-, maar het maanlicht heerschappij over de zolders had, wat ook hier
op een wedstrijd-idee wees, en waar ik, romantisch, het mijne door beïnvloed dacht.
Ik wreef mijn pijnlijke knieën, strekte de benen en zag aan een stuk wit geschilderd
décor dat ergens stond gedemonstreerd, hoe schel het maanlicht kan zijn. Hoe curieus,
het décor stelde een maanlichtlandschap voor... Pilaartjes van een balustrade waren
het wit geweest.
Nauwelijks had ik de schuilplaats verlaten en op mijn tenen de eerste zolder
overgestoken, of ik hoorde Christine zingend de trap opkomen. Ik kon mij niet meer
terugtrekken, en was in het
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maanlicht onmiddellijk zichtbaar. Ze hield verschrikt op met zingen, en net wilde ik
haar toe fluisteren: ‘Dóór zingen...’, toen beneden de deur weer open ging en nog
iemand de trap op kwam. Christine zong in eens hard verder, mij haar kamertje
binnen duwend. Ik herinner mij nog heel goed het lied, het was: ‘Jeanneton prit sa
faucille’ en speciaal de regel: ‘Las, pourquoi s'endormit-elle?’ geeft mij nog steeds
dat wonderlijk ‘gemengde’ gevoel, waarin teleurstelling - omdat ze geraffineerder
bleek dan ik ooit had gedacht - met blijdschap - ‘we zijn samen in een complot, met
wederzijds goedvinden’ - en verlegenheid - ‘hoe nu verder? Wil ze mij slechts uit
een netelige positie bevrijden?’ - om de voorrang streden. Gebiedend wees ze onder
het bed, en ik lag er nog niet goed en wel, of haar moeder kwam binnen.
- Heb je de lamp niet mee genomen?
- De maan schijnt zo hel.
- Ik heb hier een wollen nachtpon voor je, het is koud.
- O, dank u wel.
- Slaap lekker, meiske.
- Nacht, Moe.
Na nog een nachtzoen, scheidden zij.
- Liggen blijven!, commandeerde zij fluisterend.
In verrukking zweeg ik. Ik zag haar zo goed als niet, ze had zich in het donker
terug getrokken. Vrij lang ging ze ritselend te werk, al neuriënd. Het neuriën hoorde
er bij, dat begreep ik wel. Nu stond ze tegen het bed aan en trok de sprei er af. Ik lag
met mijn hoofd vlak naast haar voeten, die opeens een wonderlijke zeggingskracht
voor mij hadden. Alleen al de gedachte, dat Christine wist dat ik haar blote voeten
zag, deed mij wegsmelten van geluk, terwijl het toegevoegde feit van haar handelwijze
om langzaam en ‘nuttig’ de sprei op te vouwen, mij een lichte duizeling bezorgde.
Toen ik weer tot mij zelf kwam, was ik al bezig, haar witte voeten hartstochtelijk te
kussen. Zij maakte geen gerucht, liet mij roerloos begaan. Door een zachte beweging
onttrok zij zich toen aan mijn aanval en stapte het bed in. Voorzichtig kroop ik onder
het bed vandaan en zat nu midden in het maanlicht, dat door de lucarne van een ronde
uitbouw stroomde, op de grond.
- Hoe kwam je hier? Wat deed je hier? vroeg Christine.
- Ik... ik weet het niet... stotterde ik.
Zij scheen zich met mijn verlegenheid te amuseren. Het hoofd in de handpalm
steunend keek ze me zwijgend aan, vreemd ernstig. Ik staarde terug en werd opeens
kalmer.
Alleen thuis zijnde, had ik mij wel eens voor de spiegel gezet, en net zo lang mij
zelf aangestaard, tot de grens van het waar-
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schijnlijke was bereikt. Een panische schrik maakte zich dan van mij meester, mét
de zekerheid, dat mijn spiegelbeeld bezield was, en aan een ander behoorde... dat ik
wel niet meer alleen was, maar op een ontzettende manier, tegen ontzettende
voorwaarden, die ná het naar buiten treden bekendgemaakt zouden worden.
Hier was het meeslepend andersom. Het spiegelbeeld was nu een door maanlicht
overstroomd meisjesgezicht, extra-wit door het lange zwarte haar er om heen, nog
stiller gemaakt door de ogen die glansden en glansden. (Dit merkwaardige
maanlicht-avontuur uit het verleden roep ik mij nog wel eens te binnen, om de glans
van deze ogen weer op me te voelen.)
Eeuwen lang had ik in een spiegel gestaard, en dit was er van over. Ook zij wist
nu, dat het moment van zoëven onbegrijpelijk lang geleden óf in even lange tijd nog
niet, had plaats gevonden. En welke plaats dan? Welke plaats was dit? Ik was ook
háár spiegelbeeld, ik was haar het leven verschuldigd, en zij mij. Het was nu niet
meer aan haar alleen, om het aankijken van elkaar voort te zetten of te onderbreken.
De kracht die mij uit haar toevloeide keerde terug, het was een wisselstroom. Wij
hielden elkaar in stand...
Een panisch geluksgevoel waarschuwde mij dat het einde naderde. Maar nodig
was het niet. Evenals de spiegel waarin ik gestaard had, onzichtbaar was en zélf
virtueel bestaande, zo zou dit kunnen voortbestaan; op onverklaarbare wijze. Ik werd
voor een laatste keer die avond aan mij zelf terugegeven, en wist niet anders te zeggen
dan:
- Waarom doe je zo?...
Ze had hier blijkbaar op gewacht, om haar zwijgen er na indrukwekkender te
maken. Ik onderging het nu echter als pijnlijk. Wij hadden samen een geheim, nu
moesten we elkaar nog slechts in de droom en de herinnering terug kunnen vinden.
Ik was opeens erg nuchter en trok mijn schoenen uit. Ik beheerste de situatie. Zij
ging nu achterover liggen. Rustig stond ik op en zei:
- Het spijt me, als ik je zoëven heb verschrikt. Ik zal zo zacht mogelijk weggaan...
Toen ik bij het sluiten van de deur nog even naar haar keek, lag ze nog zo, met de
armen gekruist onder het hoofd.
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De impasse in de schilderkunst*)
Ch.H. Wentinck
Rancuneus stukje
Zolang de onrust woedt in het gebied der penselen doet de pen er goed aan zich niet
in hun twist te mengen. Streek en veeg gaan te vaak langs elkaar heen en bovendien
is de verwarring na een ongevraagde interventie meestal groter dan voordien. Wanneer
echter de penseel buiten zijn palet treedt, en agressief en defensief wil optreden buiten
dat eigenlijke domein, behoeft de pen zich niets te verwijten indien hij elke strijk
met zijn zet beantwoordt. Willink heeft zich sinds zijn onvergeeflijke portret van A.
Roland Holst al blootgesteld aan de rancune der literatoren; het hoeft hem dus niet
te verwonderen indien van de ridderlijkheid waarmee hij zich ditmaal, in het
vertraagde lentenummer van Libertinage, op hun revier begeeft dankbaar misbruik
gemaakt wordt. De kans, zich eindelijk te bevrijden van de naargeestige obsessie
ener pullover mag niet worden gemist.
‘Ha!’ zal de heer Willink voorbarig uitroepen, ‘naargeestige obsessie, hoezeer ben
ik geslaagd in mijn bedoelingen!’ Want hij merkt deze qualificatie aan als een
deugdelijk bewijs van de kracht van zijn ‘magisch realisme’. De mateloze
pietepeuterigheid, waarmee het één recht één averecht op zijn bekroonde doek
triomfeerde is - in de geheimtaal der realistische magie - niet anders dan de
fascinerende, voorheen verborgen, doch door den kunstenaar geopenbaarde,
werkelijkheid van de pullover. Wij ondergaan, in de ban van de grote tovenaar, de
magie van steek en stof - dat is het magisch realisme. Deze richting in de schilderkunst
is, nadat Picasso en zijn Parijse school de erfenis der grote drie, Cézanne, van Gogh
en Rousseau hebben opgeteerd de logische consequentie van dit schielijk potverteren.
Er bleef, volgens Willink, geen andere mogelijkheid meer over dan het zoeken van
een aansluiting met Renaissance en Barok. Deze schijnbare terugval in het realisme
is in werkelijkheid de verovering van het magische realisme. Dat wil zeggen, niet
langer wordt de werkelijkheid gecopieerd, ditmaal is het de confrontatie met de nooit
geruststellende, nooit geheel kenbare verschijningswereld, waarin het kleinste en
meest vertrouwde voorwerp plotseling een vreesaanjagend, onbegrijpelijk ‘ding’

*) De volgende drie artikelen werden ingezonden naar aanleiding van de publicaties over dit
onderwerp in het 2e nummer van deze jaargang. Red.
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kan worden, een wereld, vreemd en afschuwelijker in haar hooghartige geslotenheid
dan de benauwdste angstdromen. Zoiets als ons met die pullover overkwam dus.
Schilders zijn geboren mystagogen. Zij vlechten een mythe om hun werk, geheel te
goeder trouw, die het onttrekt aan de hinderlijke nuchterheid van het verstand. Achter
de mythe ligt dan het werk, gelijk de maagd achter haar sluier. Men doet er goed
aan, niet met de sluier te heulen maar recht toe recht aan te gaan. Het gepraat der
schilders is hun zwakte; men moet het hen besparen erop in te gaan. Dat doen slechts
de onbeheersten, die pulloverrancunes afreageren.
Hoe ongehoord het ook klinke, er zijn erfenissen die nooit opgeteerd raken. Om
de zeer eenvoudige reden dat het vruchtgebruik der erfgenamen er niets aan kan
onttrekken. Inderdaad zijn kleur en vorm nu bevrijd en beschikbaar en heeft het geen
zin, mee te doen met de steriele tallozen, die onvermoeid hun onbezielde
experimentjes bedrijven, die déformeren zonder innerlijke noodzaak en abstraheren
omdat tussen de uitersten brein en buik de geest geweken is. Maar wie het erfdeel
der schilderende grote drie wil bezitten - hij zal het moeten bezitten, wil hij er ooit
achterkomen wat schilderen is - dient het te ‘erwerben um es zu besitzen’. Dat kan
nog een rechtvaardiging voor het tijdelijk experimenteren zijn. Wat echter
rechtvaardigt de voorbarige conclusie dat nu de pot der pa's verteerd zou zijn, de
potten der grootpa's maar voor de dag gehaald moeten worden. Waar haalt Willink
de onbedreigde overtuiging vandaan dat hij zich daar wel zat aan eten kan? De
schilderkunst heeft geen enkel heil te verwachten van een dergelijke Ahnenkult. Het
probleem ligt anders.
Sinds prelaten en vorsten ontvoogd werden, en de ‘bevrijde’ kunst in handen raakte
van liefhebber en handelaar, vertrouwde de schilder enkel nog zijn steeds individueler
wordende expressie van zijn hyperindividuele emoties aan zijn doeken toe. Van
weerklank of bijval anders dan van de zijde der snobs en een happy few kan niet
meer gesproken worden. Die schilderkunst, in het bezit van zelfstandig heroverde
expressiemiddelen, tot alles in staat, heeft niets meer uit te drukken, het geloof der
prelaten noch de praal der vorsten en is tot gevarieerde onanie gedoemd. De schilder
weigert aan de burger de wandversiering te leveren waar deze prijs op stelt. Hij wil
zichzelf uitdrukken. Iets anders heeft hij trouwens niet uit te drukken. Hij representeert
niets en niemand. De burger stelt de expressie van des schilders pathologieën niet
op prijs, tenzij hij door voorlichting van de wijs gebracht is. Als de schilder intelligent
genoeg is weet hij dus dat hij en zijn kunst danig doodgelopen zijn. Uit zelfbehoud
kan hij stil-levend stillevens gaan schilderen of een op-
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hol-geslagen-goê-gemeente-met-progressiviteitswaan met wandschilderingen bij de
neus nemen. Hij kan ook - opnieuw uit zelfbehoud - zijn situatie veralgemenen en
de ondergang van zijn bezigheid tot een grootscheepse cultuurcrisis dramatiseren.
Zijn onlust en onmacht projecteert hij dan bij voorbeeld in beelden, die hij aan het
verleden kan ontlenen, - hij illustreert zijn stemming. Dienstig zijn verpulverende
beelden op verlaten terrassen van leegstaande kastelen. Dat is duidelijk.
Zekerheidshalve is de lucht donker en dreigend en het licht oud. Een verscholen
fabriekje geeft het navrante trekje. De burger verstaat niet mis, hij vindt zijn eigen
onbehagen weer. Onbewust voelt zelfs hij dat zijn habitus een gips is dat pittoresk
afbladdert tegen een achtergrond van Apollolanen. Wie in een tijd staat waar hij niets
te maken heeft omdat hij gehecht is aan een voortijd, beleeft de wereld als een
onbetrokkene. Het verband van het omringende met zijn leven is zoek. Hij zal dan
beweren: het verband met hèt leven is zoek, want hij is een kunstenaar. Hij ondergaat
de demonie der dingen, die voor hem in geen bezield verband meer betrokken zijn,
ongeveer op de manier waarop een berooid man een winkelstraat beleeft, ‘vreemd
en afschuwlijk’. Meer heeft het z.g. magische realisme niet om het lijf - het is de
ervaring van een man wiens steriliteit hem verhindert de werkelijkheid met leven te
doordringen en wiens leven nu door hun werkelijkheid wordt overweldigd.
Dit treurspel van klein formaat aan te kondigen als een nieuw begin na een
op-gewaande erfenis der duizendmaal-meer-levenden is een curieuze geste. Niemand
weet hoe de schilderkunst uit de impasse zal geraken. Een deel der schilders zal op
verdienstelijke wijze tot het voorzichtig geluk der burgers bijdragen, hand in hand
met de gelijksoortig-bezige romanliteratuur. Een minderheid zal, geroepen noch
gehoord, verlangend naar een binding nochtans zichzelf verliezen in mystieke
abstractie. Haar grote tijden waren die, waarin het schilderij niet bestond, waarin zij
schilderde op de muren van grotten en graven, van catacomben en cathedralen. Toen
waren haar schilderingen, uiting van een individu, voor een gemeenschap uiting van
haar geloof, haar strijd of haar lijden. Een gemeenschap bestaat niet meer, maar
wellicht komt eens de grote passie die Picasso of een ander in staat zal stellen een
tweede ‘Guernica’ te schilderen. Want de schilder moet in staat gesteld worden, bij
hem ligt de fout niet. Maar, hoe dan ook, de demonstratie van een onmacht, in een
techniekje verpakt, aan te prijzen als ‘magisch realisme’ is een grapje dat van slechte
smaak getuigt. Maar dat laatste wisten we, na die pullover...
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W.J. Rozendaal
Aan de erfgenaam van een fictief entrepot
In A.C. Willink's artikel in Libertinage II, vinden we weer de rare
aandachtsverplaatsing van maaksel naar maker, waarbij een schilder een nadrukkelijke
autobiografie ventileert, met pijnlijkste cris du coeur, wanneer hij eigenlijk iets zeggen
wil over een bepaalde ontwikkeling van de schilderkunst.
En passant constateert hij, dat de concurrenten géén ‘gemeenschapskunst’ e n
geen ‘museumkunst’ produceren, wél paaseieren kleuren. Hij geeft zoodoende zijn
tegenpartij alle ingrediënten voor een omelet in handen. De duivel was tegen hem:
wat een redelijk betoog moest en wou zijn, werd een sleutelverhaal, waarbij alléén
de verteller de sleutel mist, - en eindelijk hebben we hier dan toch door de
argeloosheid van de verteller een beeld o n d a n k s de maker; zij het niet in lijn of
kleur.

‘Museumkunst’
Laten we toch paaseieren kleuren, wie weet waar dat toe leidt? A bas de museumkunst,
advienne que pourra! Dépit wellicht, maar het museum a priori i s wat penibel; zelfs
de museumdirecties zien dit in en exposeren paaseieren af en toe, wat heel vervelend
is voor hen die eieren n i e t en zich en het museum wél au sérieux nemen.

‘Gemeenschapskunst’
Dit is een term, die slechts in historische zin bruikbaar is. De lieden, die pretenderen
iets in dit genre te produceren, zijn gebiologeerd door eigen importantie; of het zijn
standwerkers, nog capabel tot een glimlach, als zij elkaar ontmoeten, maar die zijn
zeldzaam. De meesten dragen hun baardjes volkomen serieus en hun gemeenschappen
zijn erg exclusief. Of ze nu wijzen op de renaissancevorst-verzamelaar met een
verbaasde menigte er achter, of de (veronderstelde) gemeenschap der middeleeuwen:
hun kunst blijft van het margarinesoort en het wil ook in 1949 nog niet boteren met
de gemeenschap. Niet met de medewerking van een ministerie voor schone kunsten,
niet met een pro- of anti-episcopaat, niet met subsidies, niet met rondleidingen, niet
met volkshogescholen.
De menigte bevredigt intussen haar beeld- en plaatjesbehoefte buiten de
k u n s t k r i n g e n en pas als zij zich ontbindt in snobs, aan ‘hoger leven’ gaat doen,
zich distancieert, krijgt de kunst-missionaris zijn kans met zijn fictie ‘kunst’. De
toepassing van ci-devant grammaticale onbehoorlijkheden.
Een populaire misvatting is, dat hedendaagse beeldende kunst
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zo moeilijk verstaanbaar is en minstens een recensent als medium eist om verstaan
te worden door de massa.
Haar middelen zijn zo primitief, dat het wel voorkomt dat kinderen, onopzettelijk,
van eenzelfde ideoom gebruik maken als bv. Matisse. Het grammaticale deel kan
inderdaad infantiel blijven: ‘simplifier la peinture’ (Apollinaire) ‘paaseieren kleuren’
(Willink). Men vergist zich als men denkt, dat de simplificatie der middelen
noodzakelijkerwijze een simplificatie der lading tot gevolg hebben moet. Ook is de
olieverfschilderij met haar vele mogelijkheden niet langer een noodzaak, nu het
‘trompe l'oeil’ niet nagestreefd wordt.
Bijvoorbeeld: als de schrijftaal eindelijk zoover is, dat de dienstbode er behoorlijk
gebruik van zou kunnen maken, schrijft zij onbehoorlijk in notariële termen, of in
het slang harer mevrouw; terwijl de libertijn eerder neigt naar een behoorlijke
toepassing van ci-devant grammaticale onbehoorlijkheden. De literatuur is dood;
leve de spreektaal! = De schilderkunst is dood; leve de plaatjes!
Zoo werd ook het renaissance-beeldmiddel een fictief entrepot met ‘kunst’ in de
etalage; men staat er wat gegeneerd tegenover, als in een panopticum, er is zoveel
Grand Guignol; zo weinig renaissance, het herinnert eerder aan de 19e eeuwse
neogothieke tuinversieringen met schrikhoekjes; het wordt allemaal zo voorgekauwd
geserveerd.
Het ‘moeilijk verstaanbare’ vindt zijn oorzaak in het onvermogen van de kijker
tot recreatie van het getekende. Een vermogen, dat de primitieve kijker - zoals blijkt
uit zijn images - wél bezat. Het is de kijker, de mier-1950, die te kort schiet. Maar
de naar quasi-compleetheid strevende gladschilder in 1949 vergist zich als hij
verwacht, door deze aversie of dit onvermogen tot recreatie van de kijker, zijn toegang
tot gemeenschap en museum te krijgen. De fotomecaniek vangt hem alle vliegen af.
Door zich afzijdig te houden van de - toch zeer logische - ontwikkeling van het
beelden, het verlies van museums en renommees incluis, zakt hij tusschen twee
stoelen: die der beeld-industrie en die der (volgens hem) paaseieren kluerende
amateurs. De paashazen vergissen zich wellicht óók, als ze hun eieren te gewichtig
nemen, maar doen ze dat?
Zonder zich Prometheus te wanen, kan men een lucifer aanstrijken en daarbij toch
nog aan Prometheus denken en tenslotte: men kan ook nog gladschilderen - zelfs
met kleuren - zonder zo'n fuss te maken. Böcklin en Alma Tadema, onder vele
anderen, deden dit, zonder ons daarbij op te dringen: ‘de confrontatie met de nooit
geruststellende, nooit geheel kenbare verschijningswereld, waarin het kleinste meest
vertrouwde voor-
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werp plotseling een vreesaanjagend “ding” kan worden, een wereld, vreemd en
afschuwelijker in zijn hooghartige geslotenheid dan de benauwdste angstdroom.’ Ja,
ja, en dan nog ‘Hiroshima’ óók.
Gek eigenlijk, dat men daarvoor niet te hoop loopt.

J. Hanlo
De impasse waarin de schilderkunst zich bevindt
Zo wordt de situatie op dit gebied wel aangeduid.
Ik zou persoonlijk nooit op de term ‘impasse’ zijn gekomen, misschien omdat ik
mij zelf in een soort van continuele impasse voel, zodat deze toestand mij bij anderen
niet opvalt, misschien ook omdat ik de gang van zaken in de schilderkunst voldoende
accepteer als noodzakelijk of zelfs verheugend. Het een is met het ander verenigbaar
want wanneer ik mijn eigen impasse geobjectiveerd terugvind in de kunst, hindert
mij dit natuurlijk geenszins en ik noem het geslaagd omdat hier vorm gegeven is aan
iets dat ik begrijp, laat het dan tenslotte zoiets als mijn eigen impasse blijken te zijn.
Zolang men maar aan de gang blijft zonder banaal te zijn, kan het mijns inziens heel
wat lijden. Originaliteit is voor mij het voornaamste kenmerk van de kunst, en ik
meen dat deze stelling te verdedigen blijft ook tegenover hen die uit oude langdurige
cultuurperioden argumenten ter weerlegging menen te kunnen aanvoeren. Deze
originaliteit is niet iets wat enkel bij de kunstenaars individueel tot uiting komt, maar
heeft ook als het ware een eigen massaal bestaan: een voortdurende verschuiving die
belichaamd wordt in tijdvakken en scholen. Deze verbonden ongebondenheid is niet
werkelijk paradoxaal - de paradox beschouw ik als de verdoezelde nederlaag, daarom
tracht ik haar te vermijden - want ik realiseer mij ten aanzien w a a r v a n deze
gebondenheid en ongebondenheid bestaat: Het hebben van richtinggenoten gaat
inderdaad weer ten koste van de originaliteit van het individu, hoe oorspronkelijk de
richting ook zijn moge ten aanzien van het eraan voorafgaande. Dit verklaart de
originaliteit in het werk van een descriptief schilder als bijvoorbeeld Willink in een
tijd van ‘abstratie’ als de onze*). Zijn afwijkende beweging moet niet op

*) Ik schreef dit vóór ik diens artikel in het 2e nummer van Libertinage las, waarin ik meen dat
mijn opinie over zijn ‘reactie op een reactie’ bevestigd wordt.
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de laatste plaats gezien worden t.a.v. de h u i d i g e stromingen. Of deze stromingen
nu méér stromen of gestroomd hebben dan hij en wie vooruit wie achteruit stroomt,
is steeds iets relatiefs. Men kan echter van vele c o n s e r v a t i e v e *) schilders niet
zeggen dat door verwisseling van gezichtspunt hun stilstand als een positieve stroming
t.a.v. de huidige bewegingen opgevat kan worden, aangezien bij deze
oude-school-mensen soms elk innerlijk begrip voor het eigentijdse ontbreekt. Tussen
hen en de hedendaagse richtingen is geen relatie te leggen, zij zijn afgeslotenen,
hangen slechts samen met het oude en bereiken, omdat zij ook hiermede niet willen
of kunnen contrasteren, geen kunstenaarsschap.
Nu is niet iets als het maar ánders is per se góed; maar toch: als het goed is, is het
per se ánders. Het anders zijn bied ik slechts aan als een - zij het dan te ruime aanwijzing ten behoeve van mensen die zelf niet kunnen zien of iets op gebied van
kunst goed is en daarom een hulpmiddel als waardebepaler nodig hebben. Overigens
geloof ik niet dat het criterium van oorspronkelijkheid graag door dezulken aanvaard
zal worden aangezien zij te weinig met de hele ziel het oude ondergaan om behoefte
te hebben aan het nieuwe. Of is dit verwaande taal? Zou namelijk het streven naar
het afwijkende niet veel eerder juist op machteloosheid, op g e b r e k aan genialiteit
berusten? Het s t r e v e n misschien wel; het feitelijke bijzondere resultaat niet. Het
is trouwens heus zo gemakkelijk niet om zelfs maar iets enkel g e k s te maken.
Misschien voor een gek wel, maar kunstenaars zijn nu eenmaal niet gek. En hiermee
ben ik dan midden in onze impasse beland. Misschien heb ik het mis en zie ik het te
oppervlakkig, maar ik meen nog steeds - hoe verwonderlijk lang het nieuwe alweer
nieuw is - dat de kunst van nu nog altijd in het teken van de (revolutionnair-agressieve)
l o s m a k i n g staat, een losmaking die soms zo veelomvattend, of liever gezegd
veel-loslatend, is dat de logica-term ‘abstract’ toegepast wordt. In de 19e eeuw waren
nog nieuwe wegen mogelijk zonder bepaalde losmakingsactiviteit. Men liet het
bestaande voor wat het was en sloeg een eigen richting in. Naast of na de
impressionisten kon zich op die manier nog een Cézanne ontwikkelen; naast Cézanne
zelfs, al kostte dit de grootste kwaliteiten van persoonlijkheid, nog een Van Gogh.
Schilders als Marc, Gestel, Permeke, konden in hun overheersend aesthetisch
aansprekende werken hun voortreffelijkheid ontplooien, terwijl velen

*) Willink heeft natuurlijk iets conservatiefs door zijn uitdrukkelijke handhaving, ja verering,
van het detail waarin hij streeft naturalistisch te zijn met een volledige bereidheid tot de
techniek. Niet conservatief is de keuze en opvatting van zijn onderwerp.
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in hun expressionistische experimenten niet volledig meer overtuigden. De
mogelijkheden schenen definitief uitgeput. Alles was er al eens geweest. Of het
op-zijn van de mogelijkheden berustte op een werkelijk feit of op een algemene
vergissing van een geesteszieke tijd, is iets wat ik niet kan uitmaken en wat misschien
in dit verband ook niet zo belangrijk is; het feit is dat men geen nieuwe mogelijkheden
meer zag, óf het moest zijn dat men aan de kunst een andere onmiddellijke taak zou
gaan stellen, zoals deze zo dikwijls, binnen het essentiële kader van het dienen van
d e g e e s t (welke alleen in o o r s p r o n k e l i j k h e i d - mijn stokpaardje - gediend
kan worden) een gewijzigde functie toebedeeld kreeg (men denke bijv. aan religieuze
kunst). De geest vraagt de kunst uiteindelijk misschien altijd om schoonheid, welke
dan waarschijnlijk ook een ideële goedheid - zeker oprechtheid - omvat. Deze
schoonheid kan gebracht worden op vele manieren, en oprechtheid maakt zelfs veel
lelijks tot schoons. De schoonheid wordt bijna nooit enkel en ongecamoufleerd
gebracht. De verschillende functies van de kunst appelleren aan verschillende rayons
van de geest. De geest vraagt om geestelijk s p e l op alle gebied. Hij vraagt - de
mannelijke vooral - ook om cerebraal spel*). Een gebied dat nu nog niet systematisch
was geëxploiteerd was dat van het g e k k e - het onverwachte zonder meer - een
inhoud die, zij het op absurder en subtieler wijze, ook met het schone - zoals bijv.
steeds het utiele met het schone - samenhangt. Veel schilders die dit gekke aanhangen
- zoals Klee er een was, hij wist steeds weer op een andere manier iets vreemds te
bereiken - zullen mijn opvatting beperkt noemen, wanneer zij die tenminste niet
geheel en al als een grote domheid verwerpen. Ik van mijn kant voel mij enigszins
alsof ik uit de school klap; het is zo leuk het hardnekkige publiek steeds weer hetzelfde
raadseltje voor te leggen: ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ (n.l. het gekke), dat het
eigenlijk grof is de oplossing met een enkel plomp woord rond te roepen. (Maar dit
woord zou toch nooit doordringen tot wie voor het gekke onbereikbaar zijn en het
daarom verachten en steeds als achter een schutting om zullen blijven speuren naar
wat het nu eigenlijk betekent en voorstelt). Men vergete niet dat een kunstenaar niet
alleen zijn d o e k ‘bespeelt’, maar ook het p u b l i e k . Alle kunst is tenslotte acteren,
spelen, doen alsof. De volstrektheid waarmee de artist zich met zijn rol vereenzelvigt
krijgt soms iets huiveringwekkends. Ik denk aan de geraffineerdste wellicht:

*) Cerebraliteit die spontaniteit en leven mist, heeft misschien nog wel met het cerebrum, maar
niet met de geest en wat de geest bevalt, te maken. Onder het cerebrale mag wel iets rijkers,
fijners en minder gemakkelijk analyseerbaars verstaan worden dan enkel geestelijk
gepreoccupeerd knutselwerk.
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Campigli wiens meesterlijke variaties op zijn eindeloos volgehouden thema bepaald
uncanny aandoen. Bij Picasso verhindert een daarvoor te vaak doorbrekend straaltje
van simpele humor dit effect. Ik denk ook aan de ‘Experimentele Groep’, die zich
door hun Deense vrienden gesterkt voelden in hun beschouwing van de kunst als ‘un
outil pour la construction, la transformation du monde’, en van de kunstenaar als ‘un
bon ouvrier qui subordonne toutes ses possibilités, toutes ses activités au travail
commun et qui ne cherche pas à être grand mais à être utile’*). Want óf ik ben er nog
niet aan toe dit te begrijpen, óf ik heb gelijk wanneer ik zeg dat ook dit is ‘du théâtre’,
het zeer serieus gespeelde en wellicht noodzakelijke spel met het publiek, dat vol
wisselwerking is en waarvan, wil het niet onmiddellijk ineenstorten, fervent moet
worden volgehouden dat het geen spel is. Mogelijk ook is dit een kunstgreep waardoor
men, eindelijk de eentonige spottende belangstelling van het publiek moe waarmee
men aanvankelijk coquetteerde omdat het tenslotte belángstelling was, de massa door
zich aan haar zijde te scharen dwingt tot een andere houding en wordt het element
van ‘voor de mal houden’ niet meer zozeer gericht tegen het publiek - daar dit nu tot
het ingewijde bevriende en beschermde is gemaakt - als wel tegen zichzelf of het
‘ons’ of tegen h e t bespottenswaardige zonder meer. Eigenlijk een heel aanvaardbare
verstandige zet. Want dát de massa interesse voor deze richtingen heeft is wel zeker.
De belangstelling die zich uit in de opmerking: ‘dát kan ik ook wel’ is in feite de
m e e s t w a a r a c h t i g e belangstelling die er is. Iemand die dit zegt heeft met - zij
het misschien schampere - k e n n e r s b l i k g e k e k e n . Hij heeft er niet naar
g e g a a p t als naar een satijnen vrouwenrok van Terborgh of naar de nachtwacht,
waarvan hij hoogstens zou kunnen zeggen ‘dat kan ik niét’, al zál hij het niet zeggen.
Laat - wanneer zijn belangstelling dan zo echt is - het schampere óók uit zijn critiek
verdwijnen; welicht blijkt hem dan dat hij ‘het niét kan’, of tenminste niet dóet, of
wél voor mijn part en zodoende het kunstgilde versterkt.
Ik zeg ook niet dat het ‘gekke’ of zo men liever wil ‘het verrassende zonder meer’
de enige nu heersende functie is, maar het is er één, welke als vanzelf gevonden is,
nadat de ‘losmaking’ serieus ter hand was genomen**). Deze losmaking kan en zal

*) Constant Nieuwenhuys in ‘Cobra’.
**) Bij sommigen, Mondriaan bijv., schijnt het revolutionnaire element reeds lang overbodig
geworden en overheerst eenvoudig het evenwichtig bevredigende. Zo ook in het werk van
Vordemberge-Gildewart: het niets, aangenaam gevuld met weinig, een lyriek van lijnen en
tranquille banen waarbij de onthechting zo ver gegaan is dat men vreest dat geen voldoende
spanning gevonden zal blijven worden.

Libertinage. Jaargang 2

374
zeker nog andere wegen openen. Te sterker ben ik hiervan overtuigd omdat zij zozeer
‘menens’ blijkt te zijn. Reeds een halve eeuw duurt dit en de jongsten gaan het nog
eens terdege overdoen. Het nulpunt is waarschijnlijk nog lang niet bereikt. Deze
volhardende onwil tot de techniek, wat wel zal betekenen de uitdrukkelijke weigering
om de techniek als meer dan een m i d d e l te beschouwen, het teruggaan tot het
kinderlijke tekenen, het nog steeds niet verzadigd kunnen worden van primitieve
schoonheid, het zijn dingen die juist door hun lange duur vertrouwen wekken, het
vertrouwen dat men misschien dichter dan in vele andere tijden is genaderd bij een
kunst ‘simple, beau comme les enfants, qui ne connaissent pas leur beauté’, om C.
Nieuwenhuys nogmaals uit hetzelfde artikel als bovengenoemd te citeren. Een
impasse? Neen een impasse vind ik dit alles niet. Hoogstens zijn er wat veel richtingen
in vergelijking met vroegere gouden eeuwen, maar geen levenlose hulpeloosheid
kenmerkt de huidige situatie.
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Barricade
Pijlen voor, achter, links, rechts......
De weg naar zijn opmerkelijke eindconclusie in het essay Jagen om te leven heeft
Gomperts afgelegd al schietende. De pijlen waren gericht op Richardson, op een
bangerige, bloterige aap, op Freud, op Sartre, op mij, op Ter Braak, op infantielen
en senielen. Afgezien van de laatstgenoemden, de aap en Richardson, die ik tot geen
prijs in bescherming wens te nemen, lijken deze schoten mij verspild, hetgeen
eensdeels te verwachten was van iemand, die een stuk vóór de wezens úit pleegt te
mikken, die hem aantrekken (resp. afstoten), anderdeels verwarring moet stichten,
zodra deze wezens revanche gaan nemen, rancuneus als zij zijn, of misschien ook
wel eens door een vaag rechtvaardigheidsgevoel geleid. ‘De pijlen, die geschoten
zijn, komen niet terug in zijn hand’. Maar wat wèl terug komt is een klauw over zijn
gezicht. De dieren, waarop de jager jaagt, krabben of bijten! En zij kúnnen dit doen,
omdat zij gelegenheid hebben uit te wijken (bijv. naar de jager toe), in de korte spanne
tijds tussen het mikken voor hen uit en het neerkomen van de pijl.
Medelijden met 's jagers betrekkelijke weerloosheid onder die omstandigheden is
het zeker niet alleen wat mij noopt aan het op handen zijnde tweegevecht de verklaring
te laten voorafgaan, dat ik van Gomperts' essay oprecht genoten heb, en allerminst
zoals men met een soort sportieve kwaadaardigheid ‘geniet’ van de bewegingen van
een tegenstander, die zo aanstonds tot moes geslagen zal worden. Zijn, op zichzelf
humoristische beschouwingen over de humor vind ik bewonderenswaardig, zijn
analyse van de ‘élite’ scherpzinnig en aanvaardbaar, zijn jagersphilosofie, waarmee
het opstel beëindigd wordt, geïnspireerd en van een overtuigingskracht, die alleen
aan het zeer eigene toekomt. Dat men hier invloeden herkent, - Nietzsche, Ter Braak
(de jager is als het ware een actief en doelbewust geworden ‘nomade’), waarschijnlijk
Frobenius, misschien Marsman's vitalisme: overeenstemmende reactie op een vorige
wereldoorlog, - doet niets af aan de oorspronkelijkheid ener allerpersoonlijkste uiting,
die niet uit het ontbreken van parentage, maar uit het accent wordt afgelezen. Had
Gomperts zich tot zijn eigen meningen beperkt, zonder die van anderen er in te
betrekken, hij zou vrijwel onaantastbaar zijn geweest, zij het voor een jager dan ook
ietwat inconsequent.
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Hoewel het mijn bedoeling is alleen Personen tegen Gomperts in bescherming te
nemen, geen Dingen of Begrippen, dien ik een uitzondering te maken voor de ‘cafard’,
omdat die via het ‘cafardisme’ met Sartre in verband wordt gebracht. De malaise
van de mens zou volgens Gomperts te wijten zijn aan ‘de ontevredenheid met eigen
evolutionaire positie in de natuur.’ Op zichzelf lijkt dit aanvechtbaar, omdat hierdoor
onverklaard blijft waarom de kip, die geslacht wordt, en aan polyneuritis kan lijden
(zoals een van mijn eigen kippen, nu ik dit schrijf) er wèl tevreden mee is, of zou
kunnen zijn. Maar Gomperts bedoelt er mee, dat de mens zich zijn lijden bewust is,
en dus erger lijdt dan het dier, voorondersteld althans, dat tot bewustzijn gebracht
lijden steeds verergering teweegbrengt, en geen, of niet ook eens, verlichting. Van
het dier weet Gomperts niets af, - wanneer ik staande houd, dat de polyneuritische
kip lijdt, als de andere kippen haar op de kop pikken (wat ik bijna steeds weet te
voorkomen), kan hij mij niet weerleggen. Maar in elk geval gaat het, bij deze hele
problematiek, om het lijden (subs. onlust), onverschillig welke ‘evolutionaire positie’
daarvoor aansprakelijk is te stellen. Wie in een concentratiekamp zit, beklaagt zich
niet om deze laatste, maar om de honger, de slagen, de vernedering, en zijn verdere
vooruitzichten.
Dit alles zal Gomperts wel willen onderschrijven. ‘Evolutionaire positie’ was voor
hem zoveel als een aanloop om bij zijn waarheden te komen. Anderzijds was het ook
wel iets méér dan dit, want men krijgt de indruk, dat hij met het lijden (het concrete,
bijzondere, feitelijke lijden) op een te slechte voet staat om het niet zoveel hij kan
te bagatelliseren, wat dan in de eerste plaats bereikt wordt door middel van
theoretische algemeenheden over het lijden, die zich door hemzelf of anderen
belachelijk laten maken, maar waarbij hem ook andere tactische middelen ten dienste
staan, waaronder voornamelijk de ‘cafard’ moet worden genoemd. Maar is het altijd
verdedigbaar het lijden te bagatelliseren? Een kankerpatiënt met onduldbare pijnen
(‘grote woorden’, voor alle niet-kankerpatiënten; laten wij ons dus minder rhetorisch
uitdrukken: zeer hevige pijnen) kan men niet zeggen: ‘Meneer, u heeft de cafard, u
weet wel, net als de Prediker en de scholier; het zal wel overgaan, en dan ga ik met
u jagen.’ Men wordt dan de ziekenkamer uitgezet en men krijgt een slechte naam
onder verstandige mensen. Cafard! Ik heb mij op de knie geslagen van boosaardige
pret, hoe iemand op het idee komt! Waarlijk opvallend is het, hoe van alle termen,
die het lijden aanduiden en waarvan hij er, getuige pag. 12, heel wat tot zijn
beschikking heeft, Gomperts juist dit ‘algemeenste en lichtste’ woord kiest om aan
zijn verdere betoog ruggegraat te verschaffen, zij het ook de ruggegraat van een
kakkerlak. Een zeer licht en sierlijk woord inderdaad, een rietstengel op een Japanse
prent met een beestje er op. Gomperts is hier bijna aestheet. Het is natuurlijk ook
mogelijk, dat de drukfoutduivel het tableau heeft samengesteld, en dat men moet
lezen: ‘Gemeenste en lichtzinnigste woord’. Ik vind ‘cafard’ een rotwoord, vooral
wanneer het op dat onverschillige mompeltoontje der Fransen wordt uitgebracht.
Niet dat ik zoveel van de pompeuzere vorm ‘lijden’ houd, maar wanneer men dan
tóch bagatelliseren wil, waarom dan
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niet de term ‘onlust’ gebruikt, waarbij gewoonlijk aan ‘vage onlust’ en dgl. wordt
gedacht?
Hoe dit alles zij, met de half gejapaniseerde kakkerlak blijven wij verder
opgescheept, en aangezien een zich respecterend jager deze dieren evenmin kan
beoorlogen als vlooien of veldmuizen, verbazen wij ons niet, dat de apotheose op
pag. 137 (van het vervolgstuk) een cafard-vrije jager oplevert, wel is waar als
toekomstbeeld, maar tevens als lid van de ‘verborgen élite’, die in het heden reeds
mogelijk is. De jager is zijn cafard te boven, de kakkerlak zit plat tegen een van zijn
sluipzolen, en dit betekent, - wanneer wij terugwerken naar de oorspronkelijke
definitie, ongeacht Gomperts' afkeer van definities in het algemeen, die in dit geval
kennelijk ten goede komt aan zijn listig en vrijwel onmerkbaar diminuendo van
‘lijden’ naar ‘cafard’, - dit betekent, dat de jager het lijden overwonnen heeft. Maar
hoe heeft hij dan gedaan? Of, indien ‘overwinning’ een al te dramatisch bijaccent
heeft of bijgeval met de werkelijke toedracht niet strookt: hoe komt het, dat de jager,
die toch evenals wij allen van de bangerige, bloterige open afstamt, niet meer lijdt?
Door de ‘verborgenheid’, zodat wij op zijn minst niet meer merken, dat hij lijdt?
Door het opmonterend jagen, dat eventueel al eerder (‘in de geest’) plaats greep?
Door een operatie, stel dat de jager aan kanker heeft geleden (maar kanker recidiveert,
jager, opgepast!)? Door wijn en vrouwen (gééft juist cafard)? Door morphine, cocaïne
(neen, geen verdoving, zegt de jager)? Door een wonder? Of gewoon zo maar,
krachtens een dier hoogst mysterieuze sprongvariaties der persoonlijkheid, of
misschien wel van het hersenstelsel, waar de evolutionistisch gezinde Gomperts
reikhalzend naar uitziet, overtuigd als hij is, dat de mens zich biologisch verder en
verder ontwikkelen zal, iets wat men geloven kan of niet geloven? Wij worden niet
wijzer. Gomperts houdt zich op de vlakte.
Nu mag dit voor een jager het natuurlijke arbeidsterrein zijn, niet ontkend kan
worden, dat zijn eigenaardige zorgeloosheid gepaard gaat met een zekere rancune,
of althans vijandigheid, geprikkeldheid, jegens lieden, die gepoogd hebben wegen
aan te wijzen om het lijden metterdaad te overwinnen, ook al was het niet dadelijk
hun bedoeling jagers te kweken. Aan deze vijandigheid, geprikkeldheid, zéér lichte
cafard, wordt veelal slechts terloops toegegeven, maar met een pernicieus effect voor
de betrokkenen. Neen, neen, zij worden niet ‘doodgejaagd’, niet systematisch
omsingeld, getergd, sadistisch-langzaam, superieur-scholastisch doodgeknepen, wat een jager inderdaad niet past, - zij worden en passant doodgetrapt, wat een jager
eigenlijk óók niet helemaal past, tenzij dan ten aanzien van padden, kikkers en
hagedissen.
Wat Gomperts over Sartre schrijft, staat gelijk met zulk een trap, waarbij men het
bijbehorende woord maar liever verzwijgt (het staat op pag. 8 van zijn. essay,
6-e.r.v.o.) Kennelijk weet hij van Sartre minder af dan van het ‘Sartrisme’, waar hij
in Parijs wellicht te zeer door gehinderd werd om ook de hoofdman zelf niet een
kwaad hart toe te dragen. Sartre intussen mag evenmin met ‘het’ existentialisme’
worden vereenzelvigd als Freud met ‘de’ psychanalyse, of Gomperts met
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de lieden, die na lezing van Jagen om te leven op vrouwen gaan jagen, omdat dit
dieren zijn, die hen aan de horizon trekken, en die zich deswege Gompertsianen
noemen. Hier gapen bepaald ‘existentieële’ kloven, die Gomperts niet ziet, anders
had hij op pag. 18, na het kwalijke historische grapje van de parallel tussen
Richardson-Sterne en Sartre (een aardig voorbeeld van zijn ‘analogisch’ denken,
waarbij kop en staart ‘hetzelfde’ zijn, zodat ze er geen van beiden meer aanzitten),
stellig niet zo aarzelend en pas helemaal aan het eind de afstand aangegeven tussen
Sartre en diens ‘leer’. Met ‘leer’ is dan waarschijnlijk bedoeld journalistieke
grapjasserij óver de leer, en ‘rammelende scholastiek’ betekent: ik kan L'Etre et le
Néant niet volgen. Maar wanneer Gomperts het bestaat om de volgende zinsnede
van zich te geven: ‘Hij vindt zijn lezers misschien (sic!) op een hoger cultureel peil
dan de klassieke ‘keukenmeidenroman’, - dan worden wij des duivels, en voegen
hem toe: ‘Neen, jager, nu is het genoeg. Scheer je weg, en lees godverdomme nu
eerst eens een begrijpelijk werkje over Sartre's philosofie, dan kunnen we verder
zien, en dan mag je weer meedoen.’ Ik kan Gomperts bijv. sterk aanbevelen het niet
meer dan 20 pag. tellende artikel L'Existentialisme van de vakman Francis Jeanson
in het Frans-Nederlandse tijdschrift Glanes no. 5, pag. 46, stellig nog wel verkrijgbaar
in De Moderne Boekhandel, Leidsestraat 74, Amsterdam, tel. 36329 en 36339.
‘L'homme peut échapper à l'échec, pourvu qu'il cesse de vouloir échapper à l'existence:
pourvu, par conséquent, qu'il consente à en assumer le perpétuel risque moral.’
Vervangt men ‘échec’ door ‘cafard’, dan is dit misschien nog niet precies wat ook
de jager wil, maar het lijkt er toch meer op dan Gomperts' beeld van Sartre op Sartre
lijkt, die, zoals wij allen weten en hebben kunnen waarnemen, opmerkelijk weinig
aan ‘cafard’ lijdt, als de beste ‘jaagt’, met iedereen prettig en onarrogant omgaat,
talrijke dieren aan de horizon de zijne mag noemen, etc. etc. Dit is wat de ‘pragmatic
test’ mag heten voor de cafard overwinnende werking van het existentialisme. Tenzij
Sartre een sadist is, die, zelf vrolijk, er van houdt anderen bang te maken, - een
uitgezocht thema voor een psychologisch proefschrift, als men werkelijk niets anders
meer weet.
Dat Gomperts' weergave van de ‘leer’ van Sartre in alle opzichten een aanfluiting
is, moet overigens alleen maar symptomatisch worden geacht. La Nausée is het boek
van degene, die zich boven de walging verheft, zij het ook op het nippertje; maar het
grandioze slot (pag. 217-223), waar dit evident wordt, leest blijkbaar niemand, want
niet waar, zes bladzijden, wat zijn nou zes bladzijden, wij keukenmeidenromanlezers
slaan wel eens zes bladzijden tegelijk over zonder het ook maar van onszelf te merken!
M.a.w. niet Sartre stapelt walging op walging, zijn lezers doen het.
De ontmoeting tussen Gomperts' bête noire en zulk grof geschut als de Griekse
tragedie, is bijzonder weinig imponerend, al was het maar alleen omdat hier de
doorzichtige truc begaan wordt het antieke kunstwerk te stellen tegenover een moderne
philosofie hetgeen ten duidelijkste blijkt uit de laatste alinea op pag. 15
(‘...scholastieke bewijsvoering’ ... ‘scholastiek’... etc.) Wanneer ik Huis-clos gezien
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heb, kom ik het gebouw uit met de overtuiging, dat men zelfs in de hel beter doet
elkaar op te beuren dan te kwellen en te treiteren, en ik ben ervan overtuigd, dat dit
Sartre's bedoeling is geweest, al ‘zegt hij het er niet bij’, evenmin als de Griekse
auteurs erbij zeiden, dat nu de jeugd aan de beurt was om er minder bekaaid af te
komen dan het vorige geslacht. Alles wat Gomperts in dit verband nog te berde brengt
is nauwkeurig van toepassing op het scheppend werk van Sartre, en dat deze niet een
integraal levenstableau geeft, zoals de Grieken, is een algemeen tijdsverschijnsel,
dat de Franse auteur niet ten laste kon worden gelegd.
De enige reële verontschuldiging voor de gebruikelijke anti-Sartre-stommiteiten
is, dat L'Etre et le Néant de ‘ontologie’ behandelt en door het lang beloofde boek
over de moraal gevolgd zal worden (ook hierover veel verhelderends bij Jeanson)*)
Maar dit zou toch eigenlijk alleen dan als excuus mogen gelden, indien er niet zoveel
samenvattingen en commentaren bestonden, die reeds in de leemte voorzien. Men
kan Sartre alleen maar bewonderen, omdat hij zich niet haasten laat, of prikkelen
door weer andere stommelingen, die beweren, dat hij het boek over de moraal nooit
zal kúnnen schrijven.
Het beeld, dat Gomperts van de psychanalyse van Freud ontwerpt, is een vrij
flauwe bijdrage tot het 100-moppen-boekje; waarbij ik er op wijs, dat reeds uit
sommige passages uit De Toekomst der Religie mijn onpartijdigheid in deze kan
blijken, en dat ik Freud voor critiek evenmin gevrijwaard acht als Sartre of wie ook.
De enige juiste opmerking, die Gomperts maakt, is dat het niet (altijd) voldoende is,
wanneer een patiënt zich zijn kwaal (beter: de oorzaken van zijn kwaal) bewust
wordt, een inzicht, waartoe de psychanalytische school zich al 30 of 40 jaar geleden
moeizaam had opgewerkt (bijv. bij Stekel). Om de voorstelling van zaken, alsof
Freud naast de bewuste kakkerlakken (lees: de neurotische symptomen), ook nog de
onbewuste kakkerlakken (lees: de verdrongen ‘complexen’) op de arme patiënten
loslaat, zou men willen schateren, ware het niet, dat de opmerking over het
bewustworden er toch nog een glimp van aannemelijkheid aan verleende. Men moet
het zich echter zo voorstellen, dat, indien de bewustwording als zodanig dan al niet
helpt, - een nog lang niet opgehelderd probleem, het hangt er maar van af wat men
onder ‘bewustwording’ verstaat, - deze er althans toe leiden kan, dat de patiënt de
oorzaken zijner neurose (b.v. het veronderstelde Oedipuscomplex) als onzinnig
doorziet, als ‘infantiel’, als niet meer passend bij zijn huidige trap van geestelijke
ontwikkeling. Niet ‘alle mogelijke pijnen worden bewust gemaakt’, maar de oorzaak
van deze éne ‘pijn’ (de neurose) wordt in het bewustzijn verheven om te worden
ontmaskerd als ónmogelijke oorzaak van welke pijn ook. Op zichzelf kan deze
bewustwording ‘pijn doen’, maar dit is (altijd bij een geslaagde behandeling) van
korte duur: de kakkerlakken worden te voorschijn gelokt om des te beter verdelgd
te kunnen worden. Dat dit in een aantal gevallen mislukt, is zeker; ook operaties
mislukken wel eens.

*) Achteraf blijkt mij, dat dit boek reeds geschreven is, t.w. door Jeanson zelf, als leerling of
geestverwant van Sartre, die het van zijn ‘fiat’ heeft voorzien.
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Gomperts' critiek op Ter Braak's ‘menselijke waardigheid’ geeft mij allereerst de
opmerking in de pen, dat ‘mijn’ conceptie van de ‘natuurlijk-volmaakte mens’ in
haar afstamming niets met de ‘menselijke waardigheid’ te maken heeft, en alles met
de figuur van de ‘eeuwige mens’, zoals ik die bij Leopold Ziegler aantrof en die
Ziegler weer uit andere bronnen heeft betrokken, tot de oude Summeriërs of
daaromtrent toe. Gomperts, meer up to date, associëert op het horen van ‘menselijke
waardigheid’ met ‘een jacquet en plastrondas’ (gelukkig zonder ridderorde), hetgeen
zijn goed recht zou zijn, indien uit deze weinig voor de hand liggende analogie niet
de neiging bleek om subtiele verschillen (in casu tussen hem en Ter Braak) op te
blazen tot diepgaande en bindende distincties, waar de jager juist zo het land aan
zegt te hebben. ‘Waarom zou ik nalaten iemand te martelen, gesteld dat ik er lust toe
gevoelen zou? Ter Braak antwoordt: omdat het in strijd is met de menselijke
waardigheid’. (Het is niet geheel zeker, dat Ter Braak zich so summier en dogmatisch,
zo ‘schematiserend’ en ‘rationaliserend’, zou hebben uitgedrukt, maar soit). Daarop
volgt dan een korte analyse van de mogelijke beweegredenen om het martelen
achterwege te laten, waaronder echter zorgvuldig verzwegen is datgene wat juist aan
de menselijke waardigheid (als abstract beginsel, als gemakkelijke algemene
aanduiding) in concreto ten grondslag schijnt te liggen, n.l. een primitief gevoel van
eigenwaarde, dat Comperts elders benadert en overdrijft door middel van de term
‘zelfverheffing’, zodat hij zich de weg afsnijdt tot een beter begrip van de Ter Braakse
term. Wie het te ‘min’ is om een ander te martelen, ook wanneer hij er een
‘aanzienlijke zin’ in zou hebben (men zou dan eigenlijk nog moeten weten: waarop
berust die zin? op vergeldingsdrift, waarin het gevoel van eigenwaarde reeds is
verdisconteerd, of op sadisme?), hoeft volgens het spraakgebruik nog niet aan
‘zelfverheffing te lijden, ook al is het waar, dat hij zich boven ‘iets’ verheft, t.w. een
van zijn eigen neigingen. Overigens spreekt het vanzelf, dat de menselijke waardigheid
geen panacee is tegen iedere verleiding om te martelen of om wat dan ook te doen.
Alles hangt af van de sterkteverhouding. Ter Braak, met zijn krachtig relativiteitsbesef
was wel de laatste om dit begrip te idealiseren, zomin in quantitatieve zin (iedere
menselijke waardigheid absoluut, als die van God zelf) als in qualitatieve zin (de
menselijke waardigheid niet herleidbaar tot andere factoren).
De Toekomst der Religie heeft Gomperts waarschijnlijk beter gelezen dan L'Etre
et le Néant. Ik zou willen zeggen, dat zijn pijl hier niet neerkwam voor het boek uit,
ook niet erachter, of links of rechts ervan, maar wel degelijk midden in de band, die
echter nogal dik is, en ten overvloede rood, hetgeen de jager tot een al te optimistische
schatting zijner resultaten kan hebben verleid. Ziehier een voorbeeld van de
oppervlakkigheid, die van dit geringe instrumentale doordringingsvermogen het
gevolg moest zijn: ‘De religieuze principes van het ‘mystiek introspectieve type’
verbieden hem niet, neer te zien op de ‘metaphysisch projecterenden’. Conclusie van
Gomperts: zelfverheffing. Het woord religie ‘druipt van zelfverheffing’, schrijft hij
elders. Conclusie van mij: slecht lezen; want op pag 181-185, 195 en 359 is
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genoeg bijeengebracht om de geestelijke hoogmoed van het ‘mystiek introspectieve
type’ in zijn meest zuivere vorm naar het rijk der fabelen te helpen verbannen, terwijl
het afwijzen van de metaphysische projectie al evenmin in hoogmoed gegrond is,
doch in een elementaire waarachtigheid, of in wantrouwen ten gevolge van de
onverdraagzaamheid der metaphysisch projecterenden.
Dab de schrijver van De Toekomst der Religie op deze laatsten nu en dan ‘neerziet’,
mag men zijn ‘mystiek introspectief type’ niet in de schoenen schuiven, - waartoe
hij alleen maar een grotere affiniteit bezit dan tot de beide andere typen, - net zomin
als het boek als geheel als een soort geloofsbelijdenis is op te vatten, waarin uitsluitend
‘persoonlijke dingen’ staan. Deze studie, die uitgaat van het onloochenbare en niet
van belang ontbloote feit van een aanzienlijke religieuze drang bij een vrij groot
aantal mensen, moet zoveel mogelijk los van de auteur worden gezien. Mijn voorliefde
voor het mystiek introspectieve type betekent niet, dat ik mij tot de woestijn of een
monnikscel als domicilie aangetrokken voel. Wanneer ik de ascese behandel, make
men daar niet uit op, dat ik een asceet ben, of op een asceet gelijk, of asceten tot mijn
vrienden zou wensen, en niet liever jagers frequenteer. Rep ik van ‘religieus
onbegaafden’, dan is hiermee een feit omschreven, niet een denigrerend oordeel
uitgesproken. Het is wel eens goed deze dingen te zeggen, in een tijd waarin de o.a.
door Nietzsche geïnaugureerde gewoonte om allereerst ‘de man achter het boek te
zoeken’, - en c.q. met hem af te rekenen voor men het boek ten einde gelezen heeft,
- nog steeds à tort et à travers en niet zelden bij wijze van stompzinnig automatisme
wordt gevolgd en in ere gehouden.
Ongetwijfeld is dit, van een oud-Forumredacteur wellicht ietwat teleurstellende
inzicht een der oorsaken waarom mijn anticritiek minder tegen Gomperts' critiek is
gericht dan tegen een slag op slag onjuist bevonden referaat. Hij heeft zich
beziggehouden met een boek, dat ik eigenlijk niet geschreven heb. Ook het
omgekeerde is waar, maar dan zonder toedoen van Gomperts. Zoals hij het boek
onherkenbaar voor mij maakte, zo schijnt vaak het boek mij niet meer te kennen,
omdat ik zes jaar ouder ben geworden en mij door de uitspraken van Greshoff
gerechtigd voel een weinig te zijn veranderd. Mijn innerlijke distantie tot het
religieboek werd zelfs zo aanzienlijk, dat ik iedere behoorlijk gefundeerde, desnoods
vernietigende critiek dankbaar zou begroeten, zelfs van theologische zijde, waar
evenwel ‘slecht lezen’ dermate in zwang bleek te zijn, dat ik enige drijfjachten heb
moeten houden om deze incidenteel onkundigen onschadelijk te maken. Dit alles
betekent niet, dat ik niet meer ‘achter mijn boek sta’, en er niet voor wil vechten,
wanneer dat dan bepaald weer eens nodig is. Maar het ligt voor de hand, dat bij een
gebrekkige weergave van de inhoud mijn contracritiek zich allereerst zal richten op
wat ik nu maar vergrijpen tegen de ‘zuiverheid van drukpers’ noem, die niet zoveel
minder gewichtig is dan de vrijheid daarvan.
Hoewel Gomperts op sommige punten de theologen nog overtreft in zijn geringe
appreciatie voor de nauwgezetheid van eerbare handwerkslieden, die in dit boek heus
geen enkele bladzijde wit hebben
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afgedrukt, maakt hij ook wel eens een aanvaardbare opmerking, zo over de
‘desintegratie’ als hedendaags cultuurverschijnsel, die inderdaad gecompliceerder
is dan ik het in mijn boek heb doen voorkomen. Dat deze desintegratie ‘niet meer
zou zijn dan een uitdrukking van Jaensch' verhouding tot de cultuur’, levert intussen
weer een treffend voorbeeld van dat klakkeloos ‘verpersoonlijken’. Had Gomperts
gelijk, dan zou Jaensch strikt genomen een idioot zijn, in de oorspronkelijke betekenis
van ‘voor zichzelf levend individu’, in plaats van een nogal begaafd psycholoog,
naar wie de vaklieden destijds met belangstelling luisterden. Bovendien kan Gomperts
weten, dat de constatering dezer desintegratie, desnoods onder andere namen,
allerminst tot Jaensch beperkt is gebleven. In dit opzicht is hij zelfs niet eens een
belangrijke exponent.
Wat het psychologisch begrip ‘desintegratie’ betreft vergeet Gomperts, dat ik meer
dan eens de positieve kanten van dit hoogst natuurlijke phenomeen belicht heb (pag.
214 e.v., pag 221 onderaan), hetgeen ook moeilijk anders kon, omdat ik geen verrader
wenste te worden van mijn eigen geslacht (de man is ‘gedesintegreerder’ dan de
vrouw). Mijn fout was niet zozeer, dat ik de ‘culturele desintegratie’ van Jaensch
overnam, als wel dat ik verzuimd heb te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, deze
term een negatieve critiek inhield, en niet tevens een positieve. (Sub rosa: ik wacht
allang op de auteur, die onze tijd karakteriseren zal als gedesintegreerd, want hieraan
valt moeilijk te tornen, en tevens als de ideale tijd, de bekroning aller tijden).
Het ‘uitbranden’ of ‘doden’ der begeerten is een dier vele vergrovingen van het
Boeddhisme, hier in het Westen in zwang, en in het Oosten misschien ook wel eens.
Samenhangend met het onvermogen van de meeste mensen tot genuanceerd denken,
moeten zij als volstrekt onuitroeibaar worden beschouwd, maar in De Toekomst der
Religie voorkomen doen zij niet. Om ieder misverstand te vermijden heb ik zelfs de
voorzorg genomen de term ‘ascese’ tot zijn oorsprong (‘oefening’) te herleiden (pag.
343). Hoewel er uiteraard tientallen opvattingen en toepassingen van de
Boeddhistische leer en practijk bestaan, heb ik mij overwegend aan een meer
‘humanistische’ (subs. gelouterde, ‘natuurlijke’) gehouden: het ‘doden’ der begeerten
als het beheersen, regelen der begeerten. Daarmee blijf ik binnen de grens van de
mogelijke interpretaties van het oorspronkelijke Boeddhisme. ‘Doden’, indien die
term ooit ondubbelzinnig is gebruikt, is een Indisch bloemrijk superlativisme, een
dier overdrijvingen, die iedere religie, waarvan ook de leek zich een voorstelling
moet kunnen maken, wel onder haar leerstellingen telt.
Nu heeft Gomperts het bezwaar, dat lang niet alle mensen voor deze ‘oefeningen’
de geschiktheid bezitten. Met dit bezwaar had hij zich beter tot een Boeddhistisch
proselietenmaker dan tot mij kunnen richten, want eensdeels heb ik er geen twijfel
aan laten bestaan, dat in zijn volle omvang dit streven enkel voor uitzonderingsnaturen
is weggelegd, anderdeels vallen onder de mensen, die ‘anders zijn’, op zijn minst
reeds de vertegenwoordigers van de beide andere typen, het metaphysisch
projecterende en het sociale (vgl. in dit verband
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pag. 343 en 363). De meditatief ‘onbegaafden’ hoeven zich al evenmin te schamen
als de religieus ‘onbegaafden’ in algemene zin.
‘Onze gelukstechniek bestaat niet uit het doden, maar uit het bevredigen van die
hartstochten’, zegt Gomperts, zonder ons in te lichten omtrent degenen uit wier naam
hij mede spreekt. Dat zelfs in het Boeddhisme niet iedere hartstocht onbevredigd
blijft, moet hijzelf gevoeld hebben, daar hij mij op pag. 128 (van het vervolg van
zijn artikel) op de tegenstrijdigheid betrapt, dat de behoefte aan religie -, dus een
begeerte, een hartstocht - plotseling niet meer uit den boze zou zijn. Dit is jurisme
en scholastiek van het ergste soort, en daarom ook gemakkelijk te weerleggen: onder
‘begeerten’ wordt in het Boeddhisme en elders natuurlijk ‘verderfelijke begeerten’
verstaan, d.w.z. in wezen of op den duur onbevredigbare, en daarom kwellende
begeerten, niet de begeerte om deze verderfelijke begeerten te bedwingen of wat mij
betreft uit te roeien. Kan Gomperts mij aantonen, dat iedere hartstocht - hartstocht
voor bridgen is niet bedoeld - bij ieder individu op ieder tijdstip en ad infinitum te
bevredigen is, dan ontzeg ik Boeddha mijn laatste rest van vertrouwen en verbrand
de overgebleven exemplaren van De Toekomst der Religie op het voorplein van het
jachtslot van Gomperts zelf.
Het hangt er dus van af hoeveel en hoe sterke onbevredigbare begeerten men heeft;
heeft men er geen, dan wordt men uiteraard geen Boeddhist; zo wel, dan zal men
onder zijn begeerten lijden, al hoeft dat niet dadelijk tragische vormen aan te nemen;
en indien men niet lijden wil, zal men er verstandig aan doen naar hulpmiddelen uit
te zien om de oorzaak van het lijden op te heffen; en daar begeerten niet weg te
denken of te blazen of te ‘jagen’ zijn, zal men de begeerten moeten bestrijden, in de
mate waarin de oorzaak van het lijden inderdaad in de onbevredigbare begeerten
dient te worden gezocht (er bestaat ook lijden, b.v. marteling, waarbij een veel losser
verband met de begeerten wordt opgemerkt, maar dit is een speciaal probleem uit
de Boeddhistische psychologie, dat ons hier niet hoeft bezig te houden).
Ook theoretisch, in zijn verdediging ener sensualistische geluks-philosofie, staat
Gomperts zwak, want zelfs indien het al waar zou zijn, dat bevrediging steeds tot
zinnelijke bevrediging is te herleiden, dan nog bleef er een machtig verschil bestaan
in merkbaar zinnelijk accent. Kant, bezig de rammelende scholastiek van een zijner
hoofdwerken op papier te brengen, genoot misschien onderwijl van het mooie weer,
of van een pijpje, of van het vooruitzicht van ‘zinnelijk’ hoorbare loftuitingen, maar
zijn genot in het schrijven was toch van een andere orde - wij noemen dat dan een
‘geestelijke’ orde - dan dat van de man, die zich volzuipt. Het komt mij ook voor,
dat Gomperts' particuliere genietingen dichter bij de eerste categorie staan dan bij
de tweede, al steekt hij aan de tweede platonische liefdesverklaringen af (ik bedoel
niet speciaal aan het volzuipen). Er is - om nog even bij de verhouding tussen zinnen
en geest te blijven stilstaan - ook geen sprake van, dat Boeddha het lichaam ‘knecht’,
afgezien nog van de ‘actieve zelfkastijding’, die ook Gomperts hem niet meer toekent.
De Boeddhisten dragen juist een grote zorg van het lichaam,
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- natuurlijk binnen de grenzen van de ‘hygiënische’ opvattingen van hun tijd en land.
Zie hierover Der ewige Buddho van Leopold Ziegler, die zich echter alleen met het
oorspronkelijke Boeddhisme bezighoudt.
Het kind zou, en zelfs zonder zijn voorkennis, voor ‘geïntegreerd’ worden
uitgekreten, - een opinie, een mode als zovele, meent Gomperts. De grotere integratie
van het kind (en in mindere mate van de vrouw) is echter, voor zover ik weet, door
de psychologen onomstotelijk aangetoond; er behoort trouwens maar een bescheiden
vermogen tot introspectie toe om dit bij zichzelf, aan de hand van jeugdherinneringen,
na te gaan. Grosso modo zal deze grotere integratie van het kind wel met grotere
vitaliteit samenhangen, die o.a. te meten is aan de snelheid, waarmee wonden helen,
en dgl. gemakkelijk te controleren verschijnselen. Van de ‘integratie’ stapt Gomperts
onverhoeds, en dit keer bepaald zonder voorkennis van het kind, over naar de ‘hoogste
wijsheid’, hetgeen niet eens ‘analogiedenken’ meer is, maar ongenuanceerde
demagogie. Tegen een mode kan demagogie wel prettig werken, homeopatisch als
het ware, maar ik moet protesteren, wanneer dergelijke soepele redenaties met De
Toekomst der Religie in verband worden gebracht, waarin duidelijk te lezen staat,
dat het kind slechts een gelijkenis is van de natuurlijk-volmaakte mens (pag. 33 en
38), die op zichzelf weer niets anders is dan een ideële constructie ter verklaring of
samenvatting van reële psychische verschijnselen; dat het allerminst wenselijk is het
religieuze streven te herleiden tot een soort infantiliseringsproces (pag. 38); dat de
volwassene, die een religieus doel nastreeft, in de eerste plaats volwassene blijft (pag.
39); dat, onder bepaalde gezichtspunten, het kind-in-ons zeer belemmerend kan
werken en als religieuze constructie overboord gezet moet worden (pag. 67-68).
Religie, volgens mijn definities, houdt geen ‘terugverlangen naar het kind’ in, maar
een vooruitgaan van de volwassene, o.a. met behulp van een aantal waarden, die in
de kindertijd reeds verwezenlijkt zijn, of voorzichtiger uitgedrukt: voor de volwassene
schijnen te zijn (dit ‘schijnen’ kan dan weer tot ‘zijn’ worden op wetenschappelijke
gronden). Het gewraakte ‘terug’ is dus niets anders dan een ‘reculer pour mieux
sauter’. ‘De toekomstprojectie is altijd verwant aan de voorstelling, welke men zich
van het verleden maakt’. (Gomperts, Jagen om te leven, pag. 5). Naar het mij
voorkomt, zitten religieuze mensen minder aan hun jeugd vast (in de zin van concrete
gebondenheid, niet in die van onbewuste inspiratiebron) dan irreligieuze omdat zij
bezig zijn er iets anders van te maken. Ik geef onmiddellijk toe, dat men voor dit
doel niet op de religieuze weg is aangewezen, en b.v. ook de artistiek-creatieve kan
kiezen.
Vervolgens snijdt Gomperts het thema der sexualiteit aan, - een aantrekkelijk
thema, waarover hier te lande altijd meer gezegd kan worden per essay dan per roman.
Ik zal mij echter beperken. Tegenover de sexuele ascese als kenmerk van het religieuze
streven, althans in de z.g. ‘hogere’ religies van tegenwoordig (men lette op dit
voorbehoud: wie over de toekomst der religie schrijft, houdt in de eerste plaats
rekening met het Christendom en het Boeddhisme, niet met
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Dionysische orgiën) stelt Gomperts de religieuze betekenis van het uitleven der
zinnen. Het zal hem niet verborgen zijn gebleven, dat de Phrygische Korybanten
tijdens hun orgiën zich ontmanden, ter ere van de Grote Moeder, - echt aardige, vitale
boys, die elkaar waarschijnlijk met de resten om de oren sloegen, gegrepen door de
baldadigheid der jeugd. Voorts zal hij mij duidelijk moeten maken waarom het zich
promiscueus laten bevruchten in een akkervoor religieuze toekomstkansen heeft, in Nederland weinig, zou ik zeggen, - of waarom de vrolijke monniken van
Medmenham geen ‘madmen’ waren, of overspannen geilbaarden, of 18e eeuwse
modemaniakken, of vermakelijke huichelaars, in plaats van de Libertijnse Vitalisten,
die Gomperts geneigd is hen te zien. Bijzonder leerzaam in dit verband is de koddige,
doch waarheidsgetrouwe beschrijving van een ‘religieus potente’ secte in Huxley's
essay Justifications (in The Olive Tree). Deze secte werd gesticht door the Reverend
Henry James Prince (1811-1899), die in de mening verkeerde God-zelf te zijn (net
als het opdringerige spook van Jany Holst) en zich dienovereenkomstig een en ander
veroorloofde, geen echt stuitende dingen, och neen, maar de man was in elk geval
toch stapelgek (God-zelf), zij het ook potent. De religieuze betekenis van dit soort
‘uitspattingen’ lijkt mij nul, al hebben zij in een ‘religieus’ milieu en eventueel onder
‘religieuze’ voorwendsels plaats, en al kunnen zij op de korte baan bevredigender
zijn dan het ‘volgen van Christus’.
Intussen vormen de orgiastische secten wel een probleem waarop Gomperts goed
deed de aandacht te vestigen. Hierin was ik hem reeds voor, door op pag. 143 en 342
dit onderwerp althans aan de orde te stellen, terwijl het geen aandachtige lezer van
De Toekomst der Religie ontgaan kan zijn hoe ik mij de verklaring voorstel van dit
soort verschijnselen, om het even of zij als ‘ontsporing’ zijn op te vatten dan wel als
ritualistisch bestanddeel ener ernstig te nemen religie. Bij herlezing vond ik over het
sexuele probleem zoveel (pag. 35, 58-60, 143 e.v., 152, 196, 281, 338-344, 355-357),
dat ik mij tot een samenvatting moet bepalen, waaraan ik een klacht wil laten
voorafgaan, dit keer niet over slecht lezen, maar over tendenzieus citeren. Op pag.
127 haalt Gomperts van mijn pag 36 een passage aan, openend met de woorden ‘De
natuurlijke mens’. Ter kennis gebracht van onvoorbereide lezers, moet deze passage
inderdaad aan het verwoedste ascetisme, en tevens aan het normaal functionneren
van mijn verstand doen twijfelen. Gomperts had er beter aan gedaan te vermelden,
dat ‘natuurlijke mens’ hier, volgens de context, geen andere betekenis heeft dan die
van ‘natuurlijk-volmaakte’ mens: een abstracte of ideële constructie, die in een
volgend hoofdstuk vrijwel gelijkgesteld wordt aan de ‘eeuwige mens’, een
mythologische entiteit, en voor velen een religieuze realiteit, nl. in de vorm van de
Christusfiguur. Wonderlijke voorkeuren, inderdaad! Waarom die Christus zich dan
ook nooit in een orgie heeft gestort... Dacht Gomperts nu werkelijk, dat ik hier aan
de naakte en bevederde helden uit de na-Rousseause literatuur heb gedacht? Maar
zijn lézers moeten dit denken, want ‘natuurlijke mens’ wekt deze of soortgelijke
associaties. Deze manier van citeren is daarom zo misleidend, omdat dit de eerste
maal is, dat
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de bedoelde term in het essay opduikt. De lezer krijgt van meet af aan een verkeerde
indruk.
Tussen religie en erotiek (ook in haar sexuele vorm) bestaat op zijn minst een
analogisch of symbolisch verband, uiteraard gegrond in een overeenstemming van
emotionele aard. Op beide gebieden heeft een ‘vereniging’ plaats (vgl. de godheid,
of Christus, als ‘geliefde’, in de neoplatonisch beïnvloede Christelijke mystiek, of
reeds in het Hooglied, of later bij Boutens b.v.) Maar deze overeenkomst kan nog
scherper geformuleerd worden, n.l. door middel van de term ‘totaliteit’. Dit heeft
tevens het voordeel van ons de verschillen te laten zien. in de sexuele eenwording
wordt (althans onder daartoe geschikte omstandigheden) de totaliteit1) kortdurend
ervaren, zoals in de religie de eenwording met de godheid (in de meest algemene
zin, met als subjectieve limiet de eenwording met het ‘Zelf’) voor langere duur, voor
de langst mógelijke duur, wordt nagestreefd. Juist dit verschil in ‘Dauer’, waaraan
Nietzsche zoveel waarde hechtte ter nadere bepaling van zijn ‘hogere mens’, is hier
het beslissende, en ware het mogelijk de erotische verrukkingen in hun meest
intensieve vorm ‘vol te houden’, - zoals dit bij geprojecteerde godengestalten als
Zeus of Herakles min of meer het geval is, tot meesmuilende vreugde van het
verbaasde nageslacht, - dan zou inderdaad religie met orgiasme, ja met orgasmus
samenvallen, iedereen zou ‘religieus’ zijn, en voor zover men nog op wandelen prijs
stelde, zou men struikelen over de copulerende paren. Een sexueel luilekkerland, à
la Henry Miller. Dat de menselijke physiologie deze hemel op aarde verijdelt is iets,
waar men op verschillende manieren op reageren kan - en men reageert practisch
gesproken altijd, - maar Gomperts kan moeilijk de asceten verwijten, dat zij er hun
conclusie uit trekken. Een zeer radicale conclusie misschien, maar toch niet een
waarbij schouderophalen past. De conclusie luidt, dat het sexuele alleen een ‘verticale’
totaliteit waarborgt, niet tevens een ‘horizontale’ (beide aanduidingen te betrekken
op de tijdsduur), en dat zij daarom, aangezien het ‘horizontale’ (de ‘Dauer’) voor
hen het waardevolst is, de ‘verticaliteit’ op een andere wijze trachten te
verwezenlijken, t.w. op een ‘geestelijke’ wijze, waarbij het er weinig toe doet of deze
‘geestelijke’ bevrediging gedeeltelijk weer in sensueele factoren te ontbinden is.
Hoofdzaak is de mogelijkheid van een langere duur, desnoods dan maar bij geringere
intensiteit (‘verticaliteit’).
In De Toekomst der Religie heb ik het gedrag dezer uitzonderingsnaturen, dezer
hyper-‘begaafden’, begrijpelijk trachten te maken, zonder het te willen ‘propageren’.
Daarnaast is er voldoende op gewezen, dat een religieuze levenshouding, volgens
de maatstaven van welk type dan ook, in de gemiddelde, niet al te ‘absolutistische’
gevallen de geforceerde ascese evenzeer bestrijdt als de praktijken van vrolijke
monniken. Vat men, zoals ik deed, de term ascese als ‘oefening’ op, dan spreekt dit
vanzelf, want geforceerde oefening is geen oefening. Ten overvloede was mijn betoog
zeer bepaaldelijk gericht tegen de

1) Op te vatten als een ‘totale’ bevrediging van die begeerten welke het centrum der
persoonlijkheid uitmaken.
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sexuele verdringing, hetgeen moeilijk te rijmen valt met voorkeur voor ascese in een
meer gebruikelijke zin.
Waar de orgie aantoonbare religieuze betekenis heeft, doet men goed óf te denken
aan een vermenging van religieuze factoren met een ‘gezonde appetijt’, óf aan
overgeleverde religievormen, waarvan de oorsprong zich in de nacht der tijden
verliest. Wat de vruchtbaarheidsriten betreft, waaraan in mijn boek geen aandacht
is besteed, voor zover ik dat heb kunnen nagaan: deze kunnen, indien zij symbolisch
blijven, zoals in de Eleusische mysteriën, van hoog religieus gehalte zijn. Leiden zij
tot orgiën, dan moet men er op verdacht zijn, dat de neiging om het er eens van te
nemen ‘gejustificeerd’ wordt met dit gehalte. Tegen orgiën heb ik persoonlijk niets,
al geloof ik, dat zij op den duur tegenvallen en de vraag naar steeds sterker prikkels
in de hand werken, waarin het aanbod tenslotte niet meer kan voorzien; maar ik heb
verbazend veel tegen de leugen van de ‘justificatie’. Of iedere orgiastische cultus
door deze vervalsing ontstaan is, wil ik als probleem graag aan de deskundigen
overlaten, voor zover die er zijn op dit vrij ontoegankelijke gebied. Stellig zal ook
een eerlijk misverstand met betrekking tot de mogelijkheid, dat reeds het sexuele
een ‘horizontale’ totaliteit oplevert, in het spel kunnen zijn. En tenslotte heeft men
er rekening mee te houden, dat de orgie oorspronkelijk een sexueel-regelende functie
kan hebben gehad, de betekenis van een soort ‘ascese’ dus (zich uitleven eens per
jaar, in het voorjaar b.v., en dan niet meer). In zeer primitieve tijden kan dit dan
religieus bevestigd zijn geworden. In het algemeen moet men zich geen overdreven
voorstellingen maken van het ‘zich uitleven’ van primitieven: de beperkingen, de
pijnlijke puberteitsriten, de diverse ‘taboes’, zijn, naar het mij voorkomt, veel
belangrijker. Protesten hiertegen zullen altijd voorgekomen zijn, en ik ben het met
Gomperts eens, dat zij op een rebelleren der ‘gezondheid’ kunnen wijzen. Maar op
zichzelf hebben zij evenmin iets met religie te maken als datgene waartegen
geprotesteerd wordt, ook al kan een en ander vanuit religieus standpunt gesanctioneerd
resp. veroordeeld worden.
S. VESTDIJK.

De repliek van H.A. Gomperts op dit artikel zal in het volgende nummer worden
opgenomen. Red.
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Besprekingen
F.R. Leavis, The great tradition, Chatto & Windus, London, 1948.
Tussen onze vele vreemde bezigheden lijkt het lezen van boeken over boeken vaak
wel een van de vreemdste, een oncreatief tweederangs lezen, goed voor wie niet zelf
wegwijs worden kan of scrupules heeft of hij wel op de juiste manier geniet - tot
men op een boek stuit als dit van Leavis, dat tot die critische toetsing en eventuele
herziening van literaire waarden leidt, die meer is dan een literatorenliefhebberij,
omdat zij - vooropgesteld dat men niet leest om de tijd te doden, maar om hem te
doen leven - een zich rekenschap geven vergt van onze eigen meest vitale interessen,
van onze smaak, ‘a blessed comprehensive name, zei James, for many of the things
deepest in us’.
The Great Tradition is een dergelijk stimulerend boek, omdat Leavis zelf een
uitermate persoonlijk en oorspronkelijk lezer is, voor wie leven en literatuur alles
met elkaar hebben uit te staan, zodat hij, gelijk bij ons Du Perron deed, over zijn
literaire preferenties schrijft als over levensbelangen, en het opstellen van een
schrijvers-hierarchie de intensiteit krijgt van een credo.
Die behoefte aan het bepalen van formaten, die iemand als Du Perron zo dikwijls
formuleringen ontlokte als: ‘A kan B tienmaal in zijn zak steken’, en die Leavis bijv.
van Fielding doet zeggen: He is important not because he leads to mr J.B. Priestley
but because he leads to Jane Austen, to appreciate whose distinction is to feel that
life isn't long enough to permit of one's giving much time to Fielding or any to mr
Priestley is niet alleen een kinderlijke vergelijkingslust; het is een aanduiden van
alles waaraan men waarde is gaan hechten in literaire termen, d.w.z. in het elliptische
dieventaaltje, dat literatoren nu eenmaal ter vervoeging staat.
The great English novelists are Jane Austen, George Eliot, Henry James and
Joseph Conrad - dat is de stelling, de uitdaging haast, waarmee Leavis zijn boek
begint en waarmee hij zich nadrukkelijk wenst te verzetten tegen de critische
indolentie, die gewend is Fielding, Richardson, Sterne, Defoe, Scott, Jane Austen,
mrs Gaskell, de Brontës, Dickens, Collins, Reade, Thackeray, George Eliot, Trollope,
Meredith, Hardy, Moore en nog tal van anderen zonder onderscheid als ‘living
classics’ te beschouwen en beurtelings een ‘revival’ te bezorgen. Om met enige zin
van een traditie van de Engelse roman te kunnen spreken, zegt Leavis, is het nodig
The few really great te onderscheiden, - the major novelists, who count in the same
way as the major poets, in the sense that they not only change the possibilities of the
art for practitioners and readers, but that they are significant in terms of the human
awareness they promote; awareness of the possibilities of life.
Het is in dit verband niet zonder belang te weten, dat Leavis in Hopkins, Pound
en Eliot de major poets van de moderne tijd ziet, omdat zij de tech-
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nische middelen schiepen, nodig om the finer consciousness of the age uit te drukken
(New Bearings in English Poetry).
In overeenstemming hiermee worden de grote vier, die Leavis tot dragers van ‘the
great tradition’ uitroept (merkwaardig genoeg twee vrouwen en twee buitenlanders)
gekenmerkt door hun technische originaliteit, hun intensieve prae-occupatie met de
vorm, waarvan hij het speciale karakter verduidelijkt door een vergelijking met
Flaubert. Flaubert's verregaande vormzorg ziet hij (in navolging van Lawrence) als
een manier om het leven op een afstand te houden, er buiten en boven te blijven een instelling, die ook de oorzaak zou zijn van wat Henry James aanwees als de
zwakte van Madame Bovary: de discrepantie tussen de aesthetische intensiteit en
het geringe menselijke belang van het onderwerp. Bij de grote Engelse romanciers
is het anders: their interest in their art gives them the opposite of an affinity with
Pater and George Moore; it is, brought to an intense focus, an unusually developed
interest in life. For far from having Flauberts disgust or disdain or boredom, they
are all distinghuished by a vital capacity for experience, a kind of reverent openness
before life, and a marked moral intensity.
Om een misverstand te voorkomen, dat hier te lande gemakkelijk schijnt te rijzen
zodra het woord moraal in verband met literatuur wordt genoemd, is het wellicht
nuttig op te merken, dat Leavis, waar hij spreekt van moral intensity, moral interests
of human values, niet een didactische of moraliserende literatuur op het oog heeft,
waarin bepaalde leefregels worden voorgestaan, maar eenvoudig (of juist minder
eenvoudig) de aesthetische problemen niet losgemaakt wil zien van de vraag hoe
mensen leven en leven moeten; het genuanceerde netwerk van waarderingen en
keuzen, waartoe iedere stap ons dwingt, laat zich juist met minder beschadiging in
een roman vastleggen dan in ‘een moraal’. Leavis ziet bijv. zeer goed in, hoe moeilijk
de zo subtiel geïmpliceerde values van James te omschrijven zijn: ‘his “interests”
were not of the kind that are merely written about’. Zijn standpunt in deze komt mij
dan ook veel intelligenter en reëeler voor dan dat van bijv. Pritchett (The Future of
the Novel, New Writing nr 32) of Roger Caillois (Babel), die zo iets als de
wederinvoering van de deugdzame held en de deugd in de hedendaagse literatuur
bepleiten. But he is a greater novelist than Flaubert, zegt Leavis van Conrad, because
of the greater range and depth of his interest in humanity and the greater intensity
of his moral preoccupation: he is not open to the kind of criticism that James brings
against Madame Bovary. Nostromo is a masterpiece of ‘form’ in senses of the term
congenial to the discussion of Flaubert's art, but to appreciate Conrad's ‘form’ is to
take stock of a process of relative valuation conducted by him in the face of life: what
do men live by? what can men live by? - these are the questions that animate his
theme.
De belangrijkste hoofdstukken van zijn boek wijdt Leavis aan een afzonderlijke
en boeiende behandeling van het oeuvre van George Eliot, James en Conrad (Jane
Austen komt alleen in de inleiding ter sprake, om bevrijd te worden uit de handen
van Lord David Cecil, die enige welverdiende vegen uit de pan krijgt over zijn Early
Victorian Novelists), waarbij zijn maatstaven weer tot valuaties leiden, die afwijken
van de gebruikelijke. Wel slaat hij bijv. Middlemarch hoog aan, maar George Eliot's
grootheid berust voor hem in de eerste plaats op Daniel Deronda, of preciezer: op
de Gwendolen Harleth-episode uit dat boek, die hij van Tolstoiaans formaat acht en
waarvan James in The Portrait of a Lady (hier kan men de great tradition direct
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hoogst oorspronkelijks uitgegroeid.
The Portrait of a Lady houdt Leavis, geflankeerd door The Bostonians en
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Washington Square, voor James' meesterwerk, en hij profereert in het algemeen de
romans uit James' ‘early maturity’ boven zijn later werk (met uitzondering van The
Awkward Age en What Maisie knew), waarin zijn ‘interest in life’ beperkter en
celebraler wordt; de omzichtigheid en gecompliceerdheid der bewegingen, waarmee
James zijn wild omsingelt, schijnt hier niet meer gerechtvaardigd door het belang
van de buit, of althans door een intensieve belangstelling er voor. In een boek als
The Ambassadors gaat de subtiliteit voortdurend in futiliteit over; Leavis vindt dit
boek, dat James voor zijn meesterwerk hield, dan ook zonder meer slecht.
Met deze appreciatie van ‘the later James’ kan ik het vrijwel eens zijn (behalve
dat Leavis m.i. James' ironie in The Golden Bowl en daarmee het niveau van het boek
onderschat), evenals met de hoge dunk die hij van Conrad heeft en met de keuze der
romans waarop hij diens positie ‘among the very greatest novelists in the language’
baseert: Nostromo, The Secret Agent, Under Western Eyes, Victory en Chance. Ook
dat hij Dickens, ondanks zijn belangrijke invloed - o.a. op James en Conrad - niet
tot ‘the great tradition’ rekent, lijkt mij wel billijk: The adult mind doesn't as a rule
find in Dickens a challenge to a sustained and unusual seriousness (behalve in één
boek, Hard Times, dat L. als Dickens' verwaarloosde meesterwerk beschouwt en dat
hij in een appendix afzonderlijk behandelt).
Men kan het overigens eens zijn met Leavis' criterium van maturity, dat hij stelt
tegenover de tendency to overrate charm, zonder het overal eens te zijn met de
toepassing er van. Het te vaak zonder nadere qualificatie terugkeren van ‘the adult
mind’, ‘profound seriousness’, ‘mature interests’ e.d., is in staat de meest mature
mind weerbarstig te maken en doet denken aan Matthew Arnold's slagwoorden als
‘criticism of life’, ‘high seriousness’, ‘the grand style’, termen, die eveneens
voortkwamen uit een gesonde reactie op een delicate literaire fijnproeverij, die alles
genieten kan, maar geen begrip heeft van menselijk niveau - maar waarvan de
voortdurende herhaling de werking verzwakte en correspondeerde met een zeker
dogmatisme waaruit Arnold zich, ondanks zijn ontegenzeggelijke intelligentie, nooit
heeft kunnen bevrijden. Leavis doet inderdaad herhaaldelijk aan Arnold denken, in
een typisch insulaire stijfheid en beperktheid van horizon, ondanks zijn behoefte aan
Europese maatstaven en zijn gevoel voor ‘human values’; in zijn combinatie van
academisme en vuur; in zijn onmacht zijn essentiële critische beginselen anders dan
vaag en toch zonder veel souplesse te formuleren.
Waar hij over Flaubert en Balzac spreekt, verbaast men zich, dat dezelfde man
aan het woord is, die over Conrad zulke uitstekende dingen kan zeggen en men vraagt
zich af, of hij hier wel de belezenheid bezit, nodig om de onderscheidingen te maken,
die hij in de Engelse literatuur van zulk een vitaal belang acht; hij schijnt ook niet
te zien, dat Flaubert over de hoofden van zijn mediocere personen heen over hun
‘werelden’ schrijft. De mate van Weltfremdheit of levensvijandigheid, die men voor
Flaubert staande kan houden, lijkt mij trouwens niet veel groter dan die, welke zich
bij James laat aanwijzen en die zich o.a. uit in zijn conceptie van de liefde, zoals die
uit zijn werk te voorschijn komt en in de suprematie, die ‘the sophisticated
consciousness’ bij hem heeft. Wij nemen graag aan, dat James van de Engelse George
meer leren kon dan van de Franse (Sand). Maar Constant en Stendhal? Mij dunkt
dat Adolphe of Le Rouge et le Noir Leavis nog een andere conceptie van
volwassenheid had kunnen geven dan Jane Austen. Men zou trouwens ook wel eens
precies willen weten, wat de aan zoveel inhibities gebonden ‘maturity’ van de laatste
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hem waard is, vergeleken met een zoveel ongetemder talent als dat van Emily Brontë,
van wie hij zich wel wat gemakkelijk afmaakt door haar buiten iedere traditie te
stellen. (I have said nothing about Wuthering Heights because that astonishing
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work seems to me a kind of sport, zegt hij in een noot; een opvatting, die veel
overeenkomst vertoont met die van J.O. Kalff in Libertinage 6, 1948).
Ook waar hij Richardson boven Fielding stelt, schijnt ‘the mature modern mind’
Leavis' uitzicht eerder te belemmeren dan te verruimen; ik wil graag toegeven dat
het onnodig is Fielding's romans (of Moll Flanders of Tristram Shandy) ‘great novels’
te noemen, maar dit betekent nog niet dat Richardson, omdat zijn analyse van
gemoedstoestanden meer líjkt op wat de grote negentiende-eeuwers doen, ons meer
te zeggen heeft. Een dergelijk criterium zou Pamela ook preferabel maken boven de
Odyssee of Tristan; Leavis vergeet, dat terwijl wij bij Dostojewski of James alles
wat Richardson doen kan, oneindig beter gedaan vinden, Fielding bij tijden nog
vitaliserende lectuur voor ons zijn kan, juist om een aantal qualiteiten, die ‘the modern
mind’, in zijn overrijpheid, verloren heeft.
In het algemeen kan men zeggen dat Leavis er beter in slaagt ons te overtuigen
van de voortreffelijkheid van wat hij bewondert, dan van het mindere allooi van al
hetgene dat hij er door in de schaduw gesteld ziet - een schaduw waarin bijv. Meredith
en Hardy terechtkomen naast alle kleine Victorian novelists en waarin niet meer
duidelijk zichtbaar is, dat The Egoist nog wel iets anders te bieden heeft dan de zachte
charmes van Cranford of The Warden, of dat Hardy's romans (althans ‘The Return
of the Native, Jude the Obscure en The Mayor of Casterbridge) het alleen tegen het
beste van Conrad of James afleggen, en niet eens in alle opzichten. In ieder geval
kan men Hardy niet met een wat laatdunkend citaat van James terzijde stellen en het
lijkt mij wel een sterke bewering, dat George Eliot ons onvergelijkelijk nader zou
staan. Want dat Hardy representatief zou zijn voor ‘the modern consciousness’ (of
voor een bepaald aspect daarvan) is nog niet zo gek als Leavis meent, wanneer men
bijvoorbeeld bedenkt, hoe dicht reeds veel van Hardy's verzen, in hun zeer
persoonlijke gedempte en gelaten toon, bij de beste moderne Engelse poëzie staan,
en hoe ver van de grote Victorianen. Al even onbillijk tegenover Hardy lijkt het mij
D.H. Lawrence, als enige figuur na Conrad, wèl in ‘the great tradition’ te willen
opnemen, zij het dan met enig voorbehoud en eigenlijk alleen met de roman Women
in Love. Mij dunkt, dat Lawrence wel zijn volle pond krijgt, wanneer men hem op
één plan met Hardy plaatst, met wie hij een sterke en ongewone ‘sense of reality’
gemeen heeft.
Toch kan ik er wel iets voor voelen om van de twintigste-eeuwers Lawrence eerder
dan Forster, Virginia Woolf of zelfs Joyce een aanspraak op grootheid toe te kennen,
al is het misschien - behoudens in een aantal short stories - meer een potentiële dan
een gerealiseerde grootheid, een soort grootheid ‘tussen de regels door’, en ondanks
resultaten die qua pure meesterlijkheld niet op kunnen tegen Ulysses of The Waves
(dat Leavis volkomen miskarakteriseert als ‘something like an equivalent of Georgian
poetizing’).
Ook het bestempelen van To the Lighthouse tot ‘minor art’, kan ik wel aanvaarden,
maar ik zou dan tegelijkertijd een lans willen breken voor die ‘minor masterpieces’,
die dat zijn door een verfijning, die ze afsnijdt van een zekere elementaire vitale
vulgariteit, waarbuiten ‘major art’ het niet stellen kan, en die maakt dat de grote
romans van Stendhal, Balzac, Dostojewski of Tolstoi, een bepaalde verwantschap
met de ‘keukenmeidenromans’ bewaren, die boeken als bijvoorbeeld Howards End,
A.O. Barnabooth of To the Lighthouse missen. Wat mij betreft, is er, om geheel
overtuigd te raken dat bijv. Jane Austen's Persuasion tot de ‘major art’ behoort, meer
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persuasion nodig dan Leavis opbrengt, en evenmin ben ik er van overtuigd, dat er
voor sommige mature minds niet meer te vinden is in het ‘kleine’ To the Lighthouse,
dan in het ‘grote’ Women in Love. Zo sluipen in ons door Leavis' gedecideerde
waardebepalingen verhelderde hoofd de oude ver-
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gezochte twijfels weer binnen, die de literaire critiek en het leven zo gecompliceerd
maken, en na al dit vergelijken en cijfers geven, schiet ons een uitroep te binnen,
waarmee Gosse Larbaud berispte, toen deze verklaarde, dat hij Patmore groter vond
dan Tennyson: ‘Poets are not schoolboys!’
Niettemin, al ben ik het niet met al Leavis' uitspraken eens, ik ben het wel met
zijn manier van literaire critiek beoefenen. Het duidelijk gevaar er van is, dat de
criticus, ‘to stress his point’, misverstanden wekt over zijn eigenlijke waarderingen
en net zo lang schrijvers tegen elkaar uitspeelt, tot een derde al zijn eigen uitspraken
tegen elkaar uitspeelt, gelijk Delmore Schwartz het deed met die van T.S. Eliot
(Partisan Review, nr 2 1949).
Maar, gelijk Leavis aan het begin van zijn boek opmerkt: The only way to escape
misrepresentation is never to commit oneself to any critical judgment that makes an
impact - that is, never to say anything.
Leavis zegt het een en ander; hij heeft uitgesproken opinies en hij spreekt ze uit.
Zij krijgen vooral klem door zijn reëel besef, hoe weinig tijd het korte leven biedt
voor de lange kunst.
W.F. VAN LEEUWEN

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe I. Les faits et les mythes; Gallimard,
Parijs, 1949.
Simone de Beauvoir verontschuldigt zich bijna om in deze tijd een boek over het
‘vrouwenprobleem’ te schrijven, maar is toch van mening, dat deze quaestie nog
geenszins is opgelost en zeker nog actueel is. Het resultaat van haar bespiegelingen
is vervat in een lijvig werk, dat uit twee delen zal bestaan en dat nu eens het karakter
heeft van een gedegen handboek, dan weer dat van een polemisch essay. De
beschrijving der feiten en de uiteenzetting der morele gezichtspunten, die volgens
de schrijfster niet goed te scheiden zijn, geschieden ‘op basis van de existentialistische
philosophie’. Als hoofdthema betoogt zij, dat de vrouw voor de man essentieel de
‘Andere’ is, dat hij haar niet wil erkennen als aequivalent, onafhankelijk menselijk
wezen. De vrouw is echter als elk mens een ‘autonome vrijheid’, die ‘zich kiest’ in
een wereld, waarin de mannen haar dwingen de rol van de ‘Ander’ op zich te nemen,
waardoor zij niet ten volle aan het ‘mitsein’ van de mensen kan deelnemen. Hierdoor
wordt de vrouw in een ‘immanentie’ gedwongen, die de tegenstelling vormt van wat
voor de existentialistische philosophie bij definitie de vrijheid is: de ‘transcendentie’,
het ‘zich kiezen’ in een voortdurend verrichten van daden als willekeurige
mogelijkheden.
Het is zeker merkwaardig, dat het overgrote deel van het geschrift zich niet houdt
aan de door de existentialistische philosophie voorgeschreven innige verstrengeling
van wetenschap en moraal, maar zelfs in de indeling duidelijk onderscheidt tussen
feiten en keuzen. De feiten, vervat in de hoofdstukken Destin (gegevens van de
biologie, gezichtspunten van de psych-analyse en van het historisch materialisme)
en Histoire, worden over het algemeen bewerkt met het gewone wetenschappelijke
spel van hypothesen en deducties. Slechts een enkele maal komt het existentialisme
zijn eisen stellen, bijv. in de bespreking van de psychanalyse. In plaats van iemand
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heeft trots, schaamte enz., moet men volgens de schrijfster zeggen: iemand kiest trots,
schaamte enz., omdat anders de mens als een slagveld van ‘contingente’ neigingen
gezien zou worden. Hierbij wordt echter uit het oog verloren, dat de feiten nu eenmaal
altijd ‘contingent’ zijn en dat in de wetenschap deze willekeur opgeheven wordt door
het logische schema en niet door morele keuzen, die trouwens, volgens de
existentialisten zelf in laatste instantie geheel willekeurig zijn. Maar, zoals gezegd,
dergelijke philosophische discussies zijn uitzondering bij Simone de Beauvoirs
beschrijvingen, die
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grotendeels boeiend en informatief zijn. Zelfs heeft zij herhaaldelijk zeer scherpe
critiek op het ‘concluderen’ van een morele betekenis uit een feitelijke uitspraak.
Als men bijv. zegt dat de vrouw physiek zwakker is dan de man, impliceert dit voor
velen een minderwaardigheid, die dan de mannelijke suprematie rechtvaardigt. Maar
natuurlijk heeft het hechten van een morele waarde aan het begrip ‘zwakheid’ slechts
zin ten opzichte van bepaalde doeleinden, die gesteld worden.
In het hoofdstuk Mythes worden de voorstellingen besproken, die de man zich in
idealen en generalisaties van de vrouw maakt en de redenen, waarom zij als ‘Ander’
gedefinieerd wordt, aangegeven. Veeal dienen deze om een schijn van recht te geven
aan de mannelijke suprematie.*) (Ik heb steeds ‘homme’ met ‘man’ vertaald, als
Simone, zeer terecht, vertoornd lijkt, en gedacht dat dit zelfde Franse woord wel
‘mens’ zou betekenen in de andere gevallen. Het is vooral tegenover deze mythen,
dat de schrijfster de existentialistische moraal stelt, die hier inderdaad een alleszins
acceptabel idee van menselijke waardigheid voorschrijft. Zij wenst ook voor de
vrouw de volledige vrijheid, dat wil zeggen de mogelijkheid tot ‘transcendentie’, die
inderdaad veel geringer is dan die der mannen (‘Tous les génies qui naissent femmes
sont perdus pour le bonheur du public’ schreef Stendhal). Soms lijkt het of Simone
de Beauvoir voor de vrouw een andere soort transcendentie opeist dan de ‘mannelijke’
wijze van denken en werken. Dat niet wordt aangegeven (althans niet in het eerste
deel) waarin deze dan zou moeten bestaan, doet natuurlijk niets af aan de
rechtvaardigheid der genoemde morele eisen.
Het boek besluit met de bespreking van een vijftal mythen, geput uit de letterkunde.
De beste van deze is het essay over Montherlant die, evenals Claude Mauriac in de
inleiding, op even scherpe als geestige wijze op zijn nummer en in zijn hemd gezet
wordt. De enige wiens ‘mythe’ de goedkeuring van de schrijfster kan wegdragen, is
Stendhal, die ook over het ‘vrouwenprobleem’ zonder inspanning eigenlijk al alles
schreef, wat men zich op dit gebied aan sympathieks kan voorstellen. De verleiding
is groot, om evenals Simone de Beauvoir doet, hem te citeren, waar hij zo duidelijk
laat uitkomen, dat de verschillen, die tussen man een vrouw opgemerkt worden,
slechts een afspiegeling zijn van de verscheidenheid van situatie en ook, dat poëzie
en romantiek meer gediend zijn met een besef van de werkelijkheid en van de
gelijkheid der sexen, dan met collectieve symbolen als ‘het vrouwelijke mysterie’
en ‘het eeuwige vrouwelijke’.
S.R. DE GROOT

Henry Green, Concluding, The Hogarth Press, London 1948.
Sinds de tijd van Beowulf is er natuurlijk heel wat gebeurd, om de Engelse taal
bruikbaar te maken voor het uitdrukken van steeds meer en nieuwe inhouden, en na
Joyce is men gewend aan, ten minste bekend met verschillende manieren van
chirurgisch ingrijpen in de taal, die de romanschrijvers nodig hebben om hun kijk
op het leven op papier te brengen. In dit wonderland der moderne literatuur vraagt
men zich wellicht soms met Alice af: ‘wether you can make words mean so many
*) In het tweede deel, getiteld ‘La situation vécue’ zal, van het gezichtspunt van de vrouw uit,
de wereld zoals die aan hen wordt voorgesteld, beschreven worden.
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different things’. Wie dit experimenteren niet als een dwaling, maar als een bevrijding
ziet, zal met Humpty Dumpty antwoorden: ‘The question is: which is to be master
-
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that's all’. En Green is meester van zijn woorden, zeker in Concluding. In vroegere
boeken was hij vaak aan het vechten met de taal: zijn woordschikking leek soms
bizar, soberheid bracht hem soms tot het weglaten van onschuldige lidwoorden. Het
kon vijftig bladzijden duren voor een lezer zijn geërgerde verbazing in belangstelling
en bewondering voelde overgaan. Toch vindt men bij Green iets van een klassieke
traditie, zij het ook op een geheel eigen manier verwerkt: wie een stille voorkeur
heeft bewaard voor de geleedpotige volzin en de gedetailleerde vergelijking zelfs
waar het gaat om het aanduiden van moderne gevoelswaarheden, een voorliefde als
voor het eten van rijst met stokjes, kan bij Green een oase vinden na het lezen van
bijvoorbeeld te veel hardgekookte Amerikanen. Dit is zeker het geval bij Concluding;
ook wordt hier minder afgeweken van de eenvoudiger regels van de gangbare syntaxis,
zodat de vorm van dit boeit betrekkelijk ‘normaal’ aandoet, en de lezer hier al een
eind op weg kan zijn, voordat hij merkt dat hij, laat ik zeggen een chimaere in de
zak heeft gekocht. Wel vertelt Green in al zijn boeken een verhaal over bestaanbare
mensen; hij vertelt het zelfs prachtig; die mensen en hun omgeving, beesten, bomen,
een mistige ochtend of het lopen 's nachts door een bos; bizare emoties; een
staatssocialistisch Engeland; alles wordt reëel op een manier, die al voldoende reden
geeft om hem als een eersterangs schrijver te beschouwen. Maar er is meer; het
vertelde is tegelijk feit en symbool voor iets wat daar achter lig, verstand en gevoel
van de lezer worden bezig gehouden met begrijpelijkheden, terwijl tegelijkertijd
geappelleerd wordt aan diepere lagen van zijn bewustzijn en onderbewustzijn, terwijl
door de poëzie van dit proza en het alleen intuïtief te begrijpen ‘tussen-de-regels’
allerlei wordt meegedeeld, waar de taal nog, geen gearticuleerde begrippen voor
heeft. Dit is, zeker, een alledaags proces: men vindt het vaak in gesprekken tussen
mensen die elkaar goed kennen. Het het leven, zoals Green dat ziet en ons wil laten
zien. Dit laatste is niet in een halve bladzij weer te geven, vanzelfsprekend niet, waar
het gaat om een boek dat het lezen waard is.
De feitelijke intrigue van het boek is ook op zich zelf beschouwd niet oninteressant;
zij speelt zich af in het raam van een toekomstige maatschappelijke orde, en al blijft
deze, vergeleken met die van George Orwell's bijzondere zit in de manier waarop de aesthetische kant - en de inhoud: Nineteen-eighty-four, op de achtergrond, dit
décor geeft een voldoende duidelijk beeld. Het is een staatssocialistisch of
-kapitalistisch bestel, een bureaucratische poliep, die het Engeland van omstreeks
2025 beheerst, en die vaak tot in details de omstandigheden bepaalt, waarmee de
mensen te maken hebben, maar hun toch voldoende vrijheid laat voor een emotioneel
leven en onderlinge relaties, die niet veel verschillen van wat wij nu in onze
maatschappij te zien krijgen. Dat men het woord ‘State’ in Concluding voortdurend
tegenkomt, valt dan ook alleen op, omdat wij meer gewend zijn aan verwijzingen
naar bijvoorbeeld de particuliere eigendom. Zowel over de subjectieve en objectieve
nadrukkelijkheid van couleur locale of temporelle als over de vrijheid binnen een
gegeven maatschappelijke orde, zou nog veel te zeggen zijn, dat zou voeren uit de
weide waar ik nu graas.
Deze Staat heeft in een oud landgoed een meisjeskostschool ingericht, een
opleidingsinstituut voor ambtenaressen. Aan het hoofd staan Miss Edge en Miss
Baker - de een dun, de ander dik, met sommige van de hoedanigheden die vaak met
deze lichamelijke kenmerken samengaan. In een cottage op het terrein woont Mr.
Rock, die zij daar graag uit zouden wegwerken - maar hij heeft er levenslang recht
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op volgens de oprichtingsinstructie van de school, omdat hij, vijftig jaar geleden,
een wetenschappelijke ontdekking heeft gedaan, die als van groot nut van de Staat
wordt beschouwd: nu doet hij niet veel meer dan zijn varken en zijn gans verzorgen.
Hij maakt zich bezorgd
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over zijn huisje en zijn kleindochter, die bij hem woont en een verhouding heeft met
een leraar van de school. Het verhaal omvat één volledige dag. Er zijn twee meisjes
weggelopen, de Misses Edge en Baker moeten juist die morgen naar Government
Centre als leden van twee verschillende commissies, 's avonds zal het grote jaarbal
plaats hebben, er komt een missieve, houdende voorschriften tot het aanschaffen en
door de meisjes tot groter lering doen verzorgen van varkens; allerlei draden lopen
door elkaar in een harmonisch, ten minste bestaanbaar geheel; de relatief minst
verrassende indruk maakte de begeleiding van dit alles door de voortdurende
aanwezigheid van de koude Staat en de warme jonge meisjes met hun onschuldige
verdorvenheidjes.
Een dergelijk onderwerp geeft de mogelijkheid tot allerlei interessante
ontwikkelingen. Maar in Concluding wordt niets ontwikkeld, alleen ingewikkeld;
knopen worden niet ontward, vragen niet beantwoord; en wat meer is, Green's wijze
van vertellen suggereert, dat veel antwoorden en oplossingen niet in de eerste plaats
belangrijk, niet essentieel zijn, dat de middelen het doel heiligen, in een boek en
misschien ook in het leven.
J.O. KALFF

Norman Mailer, The Naked and the Dead Allan Wingate, London 1949.
Dit is een boek voor diegenen die nu nog, in een gemakkelijke stoel, langzaam wee
willen worden van de gruwelen van de jungle-oorlog in de Pacific. Een boek ook
voor degenen, die er niet bij geweest zijn, om te kunnen zeggen: zo was nu die oorlog.
De dingen die in dit boek gebeuren zijn erg, een gevangen Jap neerknallen na hem
eerst nog een sigaret gevoerd te hebben, is erg, een jong soldaat, die als de dood is
om te sneuvelen en dan bij de landing als eerste er aan gaat, dat is erg. Maar ook erg
is het, om door 721 bladzijden beschrijving te demonstreren dat men aan zijn eerste
boek bezig is, zich niet weet te beperken en van enige constructie geen flauw benul
heeft. Het succes dat dit boek heeft, kan ik alleen verklaren uit een masochistische
inslag bij zeer velen, vooral na deze oorlog. Het boek is ongetwijfeld waarachtig,
maar er is een soort waarachtigheid, die stom vervelend is. Het is onthullend, maar
wat het sexuele gedeelte betreft, lang niet zo onthullend als het Kinsey-rapport, dat
bovendien nog versierd is met aardige statistieken.
Het is geschreven volgens het bekende Hemingway-recept, vooral gewoon doen,
dan doe je al gek genoeg. Wat bij Hemingway in A. Farewell to Arms echter uitgroeide
tot een boeiende beschrijving van een relatie tussen een man en een vrouw, is in The
Naked and the Dead niet anders dan een procédé gebleven. Behalve de beschrijving
van de reacties van de bevelvoerende generaal en zijn staf-officier Hearn op elkaar,
welke eigenlijk alleen dient om de generaal gelegenheid te geven zijn neo-fascistische
theorieën te spuien, is er geen enkele beschrijving in het boek, waarin de talloze
figuren dieper op elkaar of op hun families thuis ingaan. Eindeloze beschijvingen
zonder zin; het wordt een knap staaltje van vakmanschap genoemd om eerst een
figuur, ‘van buiten’ in een paar regels weer te geven, dan een paar hoofdstukken
verder te zetten ‘the time machine’, de regels te herhalen en dan zogenaamd ‘van
binnen uit’ het thuisfront van de figuur in kwestie te gaan oprakelen. Maar wat heeft
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dat voor zin en waarom zo'n omweg? De figuren zijn nu erg levensecht geworden,
omdat we zoveel details van hen weten; maar wil een figuur echt schijnen in een
boek, dan moeten, tenzij men een heremiet beschrijft, andere figuren in het boek
reageren en dat
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gebeurt wel heel erg povertjes hier, zowel in de echte jungle als in de jungle van
details, die optimistisch ‘the time machine’ genoemd wordt.
Men zal zeggen dat het een verdienste van dit boek is, dat het nog eens aantoont,
dat elke oorlogsmachinerie en in het bijzonder elk leger, de neiging vertoont om een
doel op zich zelf te worden. Een oorlogs-autarkie ook in vredestijd. Wie echter
voldoende democratisch besef heeft, kan dat met zijn klomp voelen en hoeft daarvoor
niet meegesleept te worden naar de jungle van een eilandje als Anopopei in de Pacific.
Een staaltje van oorlogs-autarkie in vredestijd werd immers onlangs in de Ridderzaal
vertoond in de openbare les van veldmaarschalk Montgomery.
Als ik The Naked and the Dead zuiver bekijk als een boek met oorlogservaringen,
dan zijn Duitse boeken als Zwische Weisz und Rot en Die Armee hinter Stacheldraht
van Dwinger mij eigenlijk liever. Deze pretenderen ten minste niets of althans men
behoeft niet te veronderstellen, dat ze pretenties hebben; de Russen worden er voor
een schrijver, die later nazi werd, zo nu en dan ongewoon vriendelijk in bejegend.
(De sympathieke figuur van Hja in Zwischen Weisz und Rot). In The Naked and the
Dead zijn de Jappen alleen een niet ongenoeglijk soort apen. Over het algemeen
blijken de Duitsers, waarschijnlijk uit ervaring, een zuiverder gevoel voor de
menselijke staat bij het kookpunt in oorlogsomstandigheden te hebben dan de
Amerikanen, uitzonderingen als Im Westen nichts Neues en Krieg van Ludwig Renn
daargelaten. De Duitsers hebben blijkbaar minder stalen zenuwen dan de Amerikanen
en zijn meer zelf betrokken bij hun oorlogservaringen, die ze dan ook meestal prompt
tot heroïsmen proberen om te liegen. Men kan, geloof ik, echter beter riskeren om
een aantal heroïsmen in een boek te lezen, dan 721 bladzijden keiharde realiteiten,
die als een onverteerbare steen - geen morele - op de maag blijven liggen.
Het is natuurlijk erg laf om zo iets als het bovenstaande te schrijven, als men er
niet zelf bij is geweest in de Pacific. De soldaten op Anopopei stonden er dan toch
maar voor. Iets wat ik geenszins wil of kan ontkennen; maar Norman Mailer, die in
1946 ijverig aan zijn boekdeel begon te schrijven, stond er toen niet meer voor en
daarom moeten we er helemaal niet tegenop zien, om zijn boek een brei van jungle-kul
met een sausje Amerikaanse samenleving te noemen.
L.J. PIETERS

Ira Wolfert, An Act of Love
Alfred Hayes, The Girl of the Via Flaminia
An Act of Love van Ira Wolfert heeft in Amerika een even groot succes gehad als
The Naked and the Dead van Norman Mailer, dat hierboven wordt besproken. De
lectuur is mij niet meegevallen en ik begrijp niet goed, dat het een zo groot
lezerspubliek heeft gevonden. Het leek mij namelijk behoorlijk saai.
De opzet van het boek is overigens allerminst slecht. Een Amerikaanse vliegenier
spoelt op een eilandje in de Stille Zuidzee aan land, nadat hij een paar dagen in zee
heeft doorgebracht. Hij wordt door de inboorlingen verpleegd en vindt later onderdak
bij de enige Amerikaanse familie, die in de Japanse bezetting nog is achtergebleven.
Hij wordt verliefd op de dochter van deze mensen. Wanneer de oorlog zich ten slotte
verplaatst naar deze stille uithoek van de wereld, blijkt hij in staat tot een daad van
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opoffering, niet voor een van de mensen van wie hij houdt, maar voor een willekeurige
soldaat, met welke daad hij zich zelf het bewijs van liefde heeft gegeven, dat in de
titel van het boek besloten ligt. Deze act of love heeft de weg vrijgemaakt tot een
leven zonder zelfbeschuldiging.
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Het aantrekkelijke van de opzet ligt in de positie die door de hoofdfiguur van het
boek, de Amerikaanse vliegenier Harry, wordt ingenomen. Aan zich zelf overgelaten
in een primitieve samenleving, die allerlei verlangens in hem wekt, met herinnering
aan de oorlog voor zover hij die heeft meegemaakt, wordt hij gedwongen met zich
zelf tot klaarheid te komen over alles wat hem vroeger, thuis, heeft beziggehouden
en beangst. Hij heeft ruimschoots de gelegenheid na te gaan wat zijn deelneming
aan de oorlog tot nu toe voor hem heeft betekend (in hoofdzaak een vlucht voor zich
zelf, zijn verloofde, zijn Joodse familie, de beroepskeuze en nog een paar dingen
meer), en in hoeverre de oorlog ook hier, op zijn eilandje, aanwezig is, als een soort
stille kracht, een lotsvervulling die niet is te ontgaan. Het betreurenswaardige evenwel
is, dat de schrijver juist in deze kant van de zaak, de innerlijke structuur van zijn
roman, tekort is geschoten. Wat er door Harry's gepieker aan de oppervlakte komt,
is een warwinkel van banaliteit, zesderangsfilosofie, allemanspsychologie en
Hollywoodpoëzie. Bovendien gebeurt dat in een uiterst moeizame, zwaarwichtige
stijl, vol herhalingen en pathetische accenten. Voortdurend wordt men tegenover
diepzinnigheden geplaatst, en er is misschien niets dat zo weinig van diepte overtuigt.
Wolfert werkt ook graag met tegenstellingen, waarschijnlijk om de lezer een indruk
van rijkdom, van genuanceerdheid te geven en ook om het tragische karakter van
mensen en verschijnselen te accentueren. De resultaten zijn soms afgrijselijk:
spirit-animal; Love was life - Life was love; Harry did not believe in God - Harry
had discovered God in himself.
Maar ik zou de schrijver onrecht doen, wanneer ik verzweeg, dat zijn boek een
aantal uitstekende fragmenten bevat. Het zijn juist de stukken, waarin hij zich tot de
beschrijving beperkt en oorlogshandelingen, het leven van de eilandbewoners e.d.
weergeeft. De ondergang van het oorlogsschip, waarop Harry zich met zijn vliegtuig
bevindt, het ronddrijven in zee na de ramp, vorm en hoogtepunten van zijn roman
en zijn stellig ook hoogtepunten in de literatuur, die in Amerika over de oorlog is
verschenen. Maar ook in die fragmenten kan Wolfert het niet altijd nalaten met het
moeilijke zieleleven van Harry op de proppen te komen. Trouwens, de opzet van
zijn boek dwong hem daartoe.
Het is een lijzige roman. En hoe dol ik soms op langzaam kan wezen, van lijzigheid
moet ik toch niets hebben.
Veel vlotter laat zich lezen The Girl of the Via Flaminia van Alfred Hayes, dat nog
slechts een candidaat is voor de best-sellerlijst en dat vergeleken bij de dikke pil van
Wolfert, niet meer dan een novelle mag heten. Het geeft een beeld van Italië gedurende
de laatste oorlogsmaanden, en dat beeld is niet erg rooskleurig. Verder vertelt het
van een soort erotisch gentleman's agreement tussen een Amerikaanse soldaat en een
lief Italiaans meisje. Liefde en gezelligheid in ruil voor chocolade, sigaretten en
voedsel in blik. Maar zoals het spreekwoord zegt: van ruilen komt huilen. Het
vermogen van Hayes om de aandacht van de lezer geboeid te houden, zijn korte
snelle dialogen, zijn nostalgie, dat alles doet sterk aan Hemingway denken, hoezeer
hij overigens diens mindere blijft. Want wat er ten slotte van de lectuur overblijft, is
niet meer dan een droevig, erotisch waas. Verder onthoudt de lezer een aantal
Italiaanse spreekwoorden en zegswijzen, waarvan deze misschien niet onaardig is:
Benito eats all the time, Victor Emmanuel sleeps all the time, and Italia weeps all
the time.
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Film
Feest in de filmcritiek
De recente Franse film Jour de Fête, in ons land uitgebracht onder de wat gezelliger
titel 't Is feest vandaag, is door de Hollandse critiek, mirabile dictu, vrijwel unaniem
geprezen. Als men de critici moet geloven, is de regisseur Jacques Tati, die tegelijk
en op onmiskenbare wijze de hoofdrol speelt, een tweede Chaplin en heeft zijn
product, dat tot stand kwam onder die ongunstige financiële omstandigheden,
waardoor momenteel al zonder meer veel zielen voor een artistieke prestatie worden
gewonnen, de betekenis van een conte moral. Het moet een geruststelling zijn geweest
voor de bioscoopdirecteuren, die tot voor kort nog konden klagen over het na-oorlogs
verval van de Franse film (want Le Diable au Corps was eigenlijk ‘vuil’ en Les Jeux
sonts faits ‘onbegrijpelijk’) en zich dus wel moreel gedwongen zagen om de zoveel
lucratiever Amerikaanse films te huren. Zij hadden gelukkig ongelijk en Tati zorgde
er voor, dat de stemming weer koek en ei werd: de Franse film gerehabiliteerd, de
bioscopen vol, de directeuren tevreden en de veeleisende critici enthousiast.
Men kan zich de toestand werkelijk niet beter denken, zolang men de film niet
zelf gezien heeft. Daarna neemt men ze allemaal het een en ander kwalijk: Tati, dat
hij zijn kunstjes niet in een circus vertoont, dat men als hardnekkig bioscoopbezoeker
zoveel gemakkelijker links laat liggen, de directeuren dat ze andermaal bewezen
hebben af te gaan op de smaak van heb meest smakeloze deel van het
bioscoopbezoekend publiek, en de critici, dat men zo dom is geweest om ze één keer
te vertrouwen. De film 't Is feest vandaag demonstreert namelijk op overtuigende
wijze, hoe infantiel de Fransen kunnen zijn, wanneer zij alle zelfcritiek uit het oog
verliezen en aan hun clowneske vermogens de vrije loop laten. Dit geldt dan voor
Tati, die de hoofdrol speelt in deze onwezenlijke historie van een achterlijke postbode
in een Frans dorpje dat kermis viert, want de film werd in een werkelijk Frans dorp
opgenomen en behalve Tati, treden er haast geen beroepsspelers in op. Maar omdat
het pièce de résistance van deze film dermate met zich zelf is ingenomen, dat hij
ieder karakteristiek, of zelfs maar opvallend gebaar van een ander dan hijzelf,
zorgvuldig uit zijn schepping heeft geweerd, gedragen de bewoners van dat dorp
zich wat minder natuurlijk dan zij dat in de niet-gefilmde periodes van hun leven
waarschijnlijk plegen te doen. Zo wordt de toeschouwer enkele malen langdurig
verveeld door een oud vrouwtje met een bok, dat met haar volmaakt overbodige
mededelingen, volgens een intelligent criticus, zoveel dialogen uitspaart - de dialogen
die de film misschien hadden gered.
Voornamelijk echter ziet men Tati, die men, als men minder goed ingelicht zou
zijn door de filmcritiek, aanvankelijk nog zou kunnen opvatten als een hinderlijke
bijfiguur, met een voor een fietser razende snelheid het feestende dorp in- en
uitschieten, daarbij telkens in de weg gelopen door een kudde schapen, waar hij
steeds weer zeer deskundig tussendoor laveert. Dat is ook eigenlijk het aardige van
deze film: dat iedere grappigheid er enige malen in wordt herhaald, zodat de
toeschouwer er behoorlijk van doordrongen wordt, wat hij er grappig in moet vinden.
Bijzonder delicaat wordt op deze manier het grapje van de scheelziende man, die in
de Vrolijke Keuken steeds het stapeltje naast zich kapot gooit in plaats van dat waar
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hij vòòr staat - de camera draait daarna even om te laten zien hoe scheel deze man
wel is. Hoe dit soort esprit geroemd kan worden, is al een raadsel, maar hoe
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het gerijmd kan worden met het psychologische beeld, dat de criticus van de Groene
in deze film wil zien en waardoor Tati zou hebben willen aantonen hoe
meelijkwekkend de achterlijke postbode eigenlijk is, terwijl zowel de dorpeling als
de toeschouwers (onbewust wreed) om hem lachen, zal wel eeuwig onoplosbaar
blijven. De postbode in deze film is bovendien in geen enkel opzicht meelijwekkend,
omdat hij zich veel te goed met zich zelf vermaakt en vooral: omdat hij geen enkele
keer - het is één van de weinige dingen die men Tati tot zijn eer moet nageven - de
indruk maakt werkelijk authentiek achterlijk te zijn. Hij maakt eigenlijk nooit een
authentieke indruk in deze film, zoals zijn medespelers waarschijnlijk te authentiek
zijn om het naast Tati te kunnen lijken.
Wat die wreedheid ten slotte betreft: het is voor sommige geesten blijkbaar nodig,
dat iemand ten eerste: absurd lang is en ten tweede: zich gedraagt als een mislukte
trapezewerker, alvorens hun iets invalt over het gebrek aan consideratie dat mensen
herhaaldelijk, maar zoveel minder spectaculair, in de omgang vertonen. Voor hen,
die niet zo geoefend zijn in het denken in dergelijke proporties, mag men echter
hopen, dat Tati verder zijn hele leven zal fietsen buiten het bereik van iedere camera.
J. EMMENS
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Ons Woeste Hoekje
In ‘Vrij Nederland’ van 18 Juni jl. schreef Johan van der Woude een artikel over
Hendrik de Vries, onder de titel: ‘De Kluizenaar op 't Woeste Hoekje’. Per expresse
brief zond Hendrik de Vries het volgende protest, met verzoek om plaatsing. Daar
deze plaatsing door een onverklaarbaar misverstand achterwege bleef, geven wij hier
het protest, hoewel laat, nog als curiosum.
Kluizenaar op ‘'t Woeste Hoekje’?
't Is niet waar: ik ben getrouwd.
Welbeschouwd: al ruim drie jaar.
Op jouw niet zoo kort bezoekje,
Diep in 't wilde en woeste woud,
Werd je 't wis en vast gewaar.
Welk bezwaar, om zulks te erkennen
Voor 't publiek? 't Moet eens toch wennen
Aan wat mij beslist niet rouwt.
Romantiek, die zweert bij 't oud
Zwart verhaal? Of traagheidsfout?
Onvergeeflijk! Ik vervloek je:
Naar mijn oerbosch! Dat een bron breekt
Uit een poel vol mest en zout
En je in drab, in slijkig slijm smoort.
't Laat me koud of je om pardon smeekt:
Wacht mijn pen, die vliegt en vlijmboort,
Dwars door slipjas en japon steekt,
Tot ook jou, je zult het zien,
't Bloed als olie-in-de-zon leekt
Langs je kleeren...... Of, misschien......
Ik weerhoud mij: mis een rijmwoord.
Bovendien: vorm ik met haar
Saam geen dubble kluizenaar?
HENDRIK DE VRIES

Vignetten van W.J. Rozendaal, W. Huikshoven en Quirine Collard.
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Sophie Nossovitch
Portret van mijn grootmoeder
Sofka Nossovitch werd op haar zeventiende, kort na de in dit fragment
beschreven gebeurtenissen, verpleegster in het witte leger en maakte
doodziek de terugtocht mee; kwam, na een jaar in Belgrado, met haar
familie in Parijs, waar zij het gewone, moeilijke, hard werkende
emigrantenbestaan leidde. In 1940 nam zij deel aan het Franse verzet,
werd met haar groep verraden; in Berlijn ter dood veroordeeld, op het
laatste ogenblik uit de Berlijnse gevangenis naar Ravensbrück vervoerd.
In het sanatorium voor ex-résistants waar zij op het ogenblik herstelt van
een zware ziekte, begon zij, zonder litteraire pretentie, herinneringen op
te schrijven om zich ‘gezelschap te bezorgen’. Tot haar Russische milieu
in Parijs, dat klassieke milieu van ex generaals-taxichauffeurs (dat dan
toch deze twee bewonderenswaardige kanten had: men kon er na een
vermoeiende dag tot laat in de nacht over ‘dingen van de geest’ praten en
men beklaagde zich nooit tegenover gelukkiger buitenstaanders) stond zij
zeer kritisch om de geslotenheid en het conservatisme er van. Zij zelf leefde
en leeft in de Franse gedachtenwereld, maar met een hartstochtelijke
behoefte aan ‘honnêteté’ en een intelligentie die in de eerste plaats het
menselijke zoekt.Dat maakt ook dat zij zo goed over mensen vertellen kan:
met een volkomen ruim, soms humoristisch aanvaarden van alle menselijke
zwakheden, maar met een rusteloos, bijna tragisch instinct voor wat
authentiek is en wat vals. (Noot van Elisabeth de Roos).
Er was sfeer om grootmoeder - zij weerspiegelde haar tijd; de ‘beminnelijke glimlach
voor iedereen’ was volkomen oprecht bij haar. Wij kinderen waren dol op haar. Zij
was waarschijnlijk tussen de 40 en 44 op het tijdstip, waarvan ik zeker weet, dat ik
het mij herinner, en zoals ik het zie, was zij toen al een oude vrouw - een echte
grootmoeder: met het traditionele floddertje zwarte kant op het haar. Mijn gevoel
van grote tederheid zet zich onmidellijk in preciese dingen om: haar verhalen, haar
Franse phrases, lege phrases, maar die zij toch met iets van humor zei, met een
intonatie de planken waardig, en zoveel charme, dat hun zinneloosheid ze des te
pikanter maakte.
‘Jij zult nog eens vloeren wrijven... nee, schrobben, want een parketvloer om te
wrijven heb je dan niet meer’, zei ze tegen mij met strenge blik, nadat ik mijn Frans
dictée volkomen
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verknoeid had. Iedereen kreeg zijn beurt; dat vond ik zo aardig bij haar weinig
aanlokkelijke voorspellingen. Wij wachtten gespannen op het vervolg, voor mijn
oudere zusje Marie, mijn oudste broer Paul, de schrik van mijn kinderjaren, en voor
de jongste, Wladimir. Vooral Paul zie ik nog precies, een stevig gebouwd, handig
jongetje, met lachende, ondeugende zwarte ogen. Hij moest altijd in de hoek staan,
waar hij zich nooit verveelde. Hij liet zich ruggelings langs de muur zakken en kwam
met veel lawaai op de grond terecht. ‘Paul!’ (met dreigende stemverheffing wonderlijk hoe een bepaalde scène je na zoveel jaar in alle détails is bijgebleven)
‘Paul... die wordt landloper, die zal langs de weg lopen bedelen.’ Paul, verrukt over
deze lotsbeschikking, danst van plezier: ‘Nog eens, voorspel nog eens! En Wladimir?’
Wladimir - over hem praten de grote mensen altijd met een treurige stem. Hij is de
jongste, een tenger lichaampje, de enorme, droevige ogen, die zieke kinderen hebben.
Half-treurig, half-lachend voorspelt grootmoeder: ‘hij wordt een decadent’. Dat
onverwachte en geheimzinnige woord grift zich meteen in mijn geheugen. Marie,
de oudste, heeft zelf over haar lot beslist: ze wordt non, en zal eenvoudige linnen
kleren dragen; zij schreit bittere tranen als zij van mama een mooie zijden jurk aan
moet voor haar eerste communie.
Leunend aan haar prettig-mollige schouders, Paul aan de ene kant, ik aan de andere,
Wladimir op tafel zittend, luisteren wij naar de verhalen die grootmoeder verzint.
De opzet is niet gecompliceerd: Paul en ik, de hoofdpersonen, lopen altijd tegen de
lamp en krijgen straf, en de zoete kinderen Wladimir en Marie worden beloond. Wij
kenden ieder woord, ieder accent van die prachtige verhalen, maar dat deed niets af
aan het effect, en met al onze kinderlijke hardnekkigheid vroegen wij altijd weer om
dezelfde. Maar op een keer week grootmoeder tot haar schade van de rechte weg af.
Wij genoten al bij het naderen van het moment, waarop Paul, ter verantwoording
geroepen over het opslokken van een hele appeltaart, een scherp verhoor van mama
onderging, met sprekend gelijkende wendingen: ‘Kijk mij eens recht in mijn ogen’,
enz. enz., (onze ouders eisten deze onplezierige gymnastiek vaak in alle ernst van
ons). En toen zei grootmoeder, in plaats van: ‘Paul, jij hebt het gedaan, beken maar’,
met een strenge blik op Wladimir: ‘Wladimir, heb jij dat gedaan?’ Hij werd vuurrood
van woede, blies als een locomotief, en gaf grootmoeder zonder verdere omhaal een
klap om haar oren... Nooit zal ik onze verbijstering vergeten, en hoe grootmoeder
toen in lachen uitbarstte en Wladimir wanhopig snikte.
Bij iedere wending van mijn leven zie ik haar bij ons: zij gaf
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ons Franse les, en Russisch, verveelde ons dood met correcte uitspraak; zij deed het
met hart en ziel, met overtuiging, en zonder het minste opvoedkundige talent. Alle
zotheden van haar Franse gouvernantes werden aan ons doorgegeven, maar ik moet
zeggen, dat die malligheden van honderd jaar geleden mij wel vertederen, zoals het
Franse alfabet in dialoogvorm: ‘Abbé cédez; j'ai hàte!’ enz., of het gezongen credo:
‘Savez-vous ce qu'il y a un, savez-vous ce qu'il y a un? Il n'y a qu'un Dieu, qui règne
dans les cieux’; en zo door, tot aan dertien: ‘dertien duizend maagden’, een hele
verrassing, die mij aan het peinzen bracht: waarom zoveel, en wat is een maagd?
Grootmoeder had een zwak voor gezongen lessen, en zelfs de Franse onregelmatige
werkwoorden en de subjonctif hebben wij zingend geleerd. ‘Que j'allase, que tu
allasses’ brul ik doodop en uit mijn humeur; de deur gaat open en mijn vader kijkt
ons peinzend aan over zijn pince-nez: ‘Wat een idiotie’, mompelt hij droevig.
Wij waren nooit boos op haar om al die idiotie, want zelden heb ik iemand ontmoet,
die zozeer de gave bezat om een sfeer van warmte en behagelijkheid te scheppen;
het was of wij haar goedheid met onze handen konden aanraken, en dan, zij had zelf
zoiets kinderlijks. Zij huilde tranen met tuiten om onze koppigheid - en lachte even
echt om onze grappen. Naar dat lachen luisterde ik altijd. Alles aan haar lachte, zo
onweerstaanbaar, dat wij meeschaterden zonder te weten waarom.
Zij moet wel erg veel van ons gehouden hebben om ons de hele dag om zich heen
te kunnen hebben. Mama zei dat zij deze onuitputtelijke liefheid van grootmoeder,
die ik niet vergeten kan, nooit gekend had. Zij woonde bij ons en bracht alleen de
zomer door op het landgoed van een van haar ontelbare broers. ‘Lieveling, rust maar
goed uit zonder ons’, fluisterde ik haar in tranen toe, snel getroost overigens, zoals
alle kinderen. Het waren de eerste gevoelens van verscheurend verdriet; het doet er
niet toe hoe lang ze duurden en waarom, ze waren even hevig, zo niet heviger, als
die van later, en ze hadden meer recht van bestaan. Zij, die ons begreep, of liever
ons aanvoelde en zo heel dicht bij de waarheid kwam, was getroffen door die
uitbarstingen van mij. Een paar dagen vóór haar dood - en zij was 82 toen zij stierf
- zei ze tegen mij: ‘Jij werd midden in de nacht huilend wakker en dan zei je: ‘vergeef
me, grootmoeder. Vergeef me’.
Ze zijn niet zo onjuist, die tranen van kinderlijk berouw, waarmee je vergiffenis
vraagt aan de mensen van wie je houdt, en als middel om je liefde uit te drukken niet
slechter dan een ander. Men heeft soms geen zin om critisch te zijn als iemand ons
dierbaar is, en zelfs haar cliché-Franse zinnetjes hinderen
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mij niet. ‘Ach’, zuchtte ze dan, ‘wat was je verleden jaar toch lief...’ (en in me zelf
mompelde ik dan, als bij een dictee: drie stippeltjes) ... ‘en wat ben je het nu weinig’.
Conscientieus, van het ene jaar op het andere, zonder er ooit een woord of een klank
in te veranderen, herhaalde zij dat. Maar wat komt het er op aan - zij gaf ons iets van
veel meer waarde dan een consequente opvoeding.
Naarmate wij ouder werden, werden haar verhalen persoonlijker. Zij vertelde ons
van haar kinderjaren, haar schooltijd in het klooster en later haar huwelijk. Door haar
heb ik de indruk in een tijdperk geleefd te hebben dat nu bijna ongeloofwaardig lijkt.
Kon zij zich al niet helemaal van haar tijd losmaken, toch hielp haar gevoel voor
humor haar, de belachelijke, archaïsche kant van dat bestaan te zien. Een kind kon
nog niet lopen of de ouders bemoeiden er zich al niet meer mee, of liever, speelden
nog slechts de rol van onverzoenlijke opperste rechters. De Franse gouvernantes
voor de meisjes, de gouverneurs voor de jongens werden, met een zucht van
verlichting, met ‘plein pouvoir’ bekleed, en zij heersten over de kinderen zonder
contrôle. ‘Op je knieën, ellendelingen’, schreeuwde één gouverneur, die de jongens
in het holst van de nacht met een zweep in de hand wakker maakte en op de ijskoude
vloer liet knielen. Bij toeval betrapt, is hij door mijn overgrootvader weggezonden
vóór hij tijd had gehad het leven van de jongens compleet te ontwrichten. Voor de
meisjes was alleen de stommiteit van de gouvernantes te betreuren, waarvan wij een
paar fraaiïgheden hebben mogen erven.
Grootmoeders ouders - een echtpaar dat karakteristiek was voor die tijd (Nicolaas
I) woonden op hun landgoed en af en toe in Moskou. Haar moeder was getrouwd op
bevel van haar vader, na haar ‘uitverkorene’ uit de verte op een paar bals te hebben
gezien - zij was 16, hij was 40 en had tenminste de tijd gehad om iets van de wereld
te zien - Parijs natuurlijk, en een paar jaar in St Petersburg als officier van een
garde-regiment. De arme vrouw werd meegenomen naar buiten en bracht in tien jaar
zeven kinderen ter wereld - wat haar karakter geen goed heeft gedaan. Zij werd de
schrik van kinderen en bedienden, die zij in vlagen van razende woede op klappen
tracteerde. Haar zachte, goedhartige echtgenoot durfde meestal niet tegen haar op te
treden. De buren schreven haar: ‘mevrouw, doet u ons de eer aan die dief van een
rentmeester van ons te komen helpen temmen’ - want na een ‘gesprek’ met een van
haar eigen rentmeesters had men hem dood gevonden, ter plaatse door haar toorn
geveld.
Men kwam er niet goed achter hoe mijn overgrootvader hun
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landgoed beheerd had; ik ben maar één bijzonderheid te weten gekomen: hij verkocht
2000 hectaren ongekapt timmerhout voor 2000 roebel en was heel blij eraf te zijn,
en dan voegde grootmoeder er met een glimlachje aan toe.... ‘Zijn buren hadden
grote achting voor hem en beschouwden hem als een zeer ontwikkeld en liberaal
man, omdat hij op de N o u v e l l e s E u r o p é e n n e s geabonneerd was en ze ook
las!
Als jong meisje was zij op school in het St Katharina-klooster in Moskou, een
school door vrouwen van adel voor meisjes van adel gehouden - en daarin lag het
hele programma besloten. Zij leerde er een beetje van alles en nog wat, en vooral
Frans, muziek en zingen. Grootmoeder, die zeer muzikaal was, leidde het school-koor
en was de liefste leerling van Cesar Cui, beroemd musicus en componist in die tijd.
Getroffen door grootmoeders talent liet hij haar moeder komen om te vragen of hij
haar tot ‘artiste’ mocht opleiden. ‘Mijn dochter artiste - u bent gek’: het kostte
grootmoeder bijna haar muzieklessen.
De verhalen uit die tijd zijn voor mij beelden geworden als een ballet in historisch
costuum of marionetten met voorgeschreven gebaren. ‘Tszar Allexander II kwam
ons vaak bezoeken, wij waren allemaal dol op hem.’ Dat verdiende hij ook - knap,
beminnelijk, eenvoudig, werkelijk aristocratisch, heeft hij het type van de
goedwillende heerser vertegenwoordigd. Onder zijn regering heeft Rusland een
enorme stap in de richting van de vrijheid gedaan, en dat met een economie van
mensenlevens, tegenwoordig zo weinig in tel. De Tszar beantwoordde overigens de
on-politieke aanbidding van de kloosterschool. Hij kwam er vaak, al te vaak. en
trouwde met een meisje - als prinses Alexandrovsky bekend - dat hij daar had
opgemerkt.
Een majordomus in galalivrei placht ‘le Bien Aimé’, zoals zijn opgewonden
aanbidsters hem noemden, aan te kondigen. Het was als een goed ingestudeerde
balletscène. Geëscorteerd door ‘Maman’ (de directrice) in een grijs-zijden japon met
het grootkruis van de orde van St Katharina, een mauve kanten muts op het
waggelende, vlekkig-rode hoofd, verscheen in de wijd-openslaande deur de Tszar,
lang en slank, en zei met zijn strelende stem en innemende glimlach: ‘Bonjour,
Mesdames.’ Dan maakten al die jonge meisjes in witte jurken met blote schouders
en lange handschoenen, die klas-gewijze langs zijn pad stonden opgesteld, de
hof-révérence, en antwoordden: Wij hebben de eer zijne Keizerlijke Hoogheid te
groeten.’ Het moet een verrukkelijk tafreel zijn geweest wanneer, eindeloos weerkaatst
door de grote spiegels, de ene klas na de andere zich als een witte golf neerboog op
zijn weg.
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Met een gebaar verbrak de Tszar de gelederen, en dan was het een dol gedrang om
hem heen van bruine en blonde hoofdjes, van handen die hem wilden aanraken, van
schermutselingen bijna om - o heiligschennis - een stukje van zijn fouragères te
bemachtigen of een handschoen te stelen. Hij moest zich schrap zetten om niet in
die massa opgewonden jonge meisjes te verdwijnen. Twee hoofden groter dan zij,
stond hij te lachen en zag er zo tevreden uit, dat grootmoeder na-peinsde: ‘ik geloof
eigenlijk dat het niet helemaal zonder bijgedachten was.’ Bijgedachten of niet, die
schoolmeisjes hadden smaak, hij was de innemendste man van zijn tijd en al zijn
talloze mâitressen hebben hem vurig liefgehad.1)
Na alles wat er sindsdien veranderd is, na alle teleurgestelde verwachtingen, kan
men toch niet zeggen dat zijn regering geen grote menselijke qualiteiten bezat; deze
prachtige poging om met zo weinig mogelijk dwang te evolueren, in een tijd dat zelfs
in Europa een bot conservatisme de jaren van opstand voorbereidde. Ik hield van die
verhalen; hun bekoring viel samen met die van de knappe, sensuele, moedige Tszar.
Op geen enkele Tszar zijn zoveel revolutionnaire aanslagen gemunt geweest, maar
geen enkele heeft zich zo weinig om zijn veiligheid bekommerd. Men kon hem op
straat tegenkomen, alleen vaak, wandelend, pratend met het volk, altijd vriendelijk
en eenvoudig - een mooi voorbeeld voor onze tegenwoordige ‘leiders’. Ik weet dat
men hem veel verwijten kan, ik begrijp dat sommige fouten die hij maakte,
catastrophale gevolgen hebben gehad, die nog heden door werken, maar ik weet ook
dat hij enig in zijn soort was, zoals hij vrijwel alleen de strijd aanbond tegen de
ongeletterde adel - die zich met een abonnement op de N o u v e l l e s
E u r o p é e n n e s de reputatie van ‘ontwikkeld liberaal’ kocht - die botte, heerzuchtige
adel, die alle werkelijk liberale maatregelen saboteerde; die Russische adel, waarvan
de grote meerderheid iedere zuivere, edelmoedige, begaafde opwelling van de enkelen
onder hen die van goeden wille waren, in zelfzucht smoorde.
Ik begreep best dat grootmoeder iedere keer echt ontroerd was als zij ons vertelde
hoe hij met haar gesproken had.... ‘Ik speel een stuk van Cesar Cui. Er komt iemand
binnen en gaat achter mij zitten. Ik speel het stuk uit zonder om te kijken.... en dan
hoor ik, terwijl ik een kleur krijg van verlegenheid, de Tszar zeggen ‘merci
mademoiselle’. Ik stamel iets en maak een hele

1) Over die ‘bijgedachten’ sprak zij pas toen ik de jaren des onderscheids bereikt had; een van
de eerste stappen op dat ‘ontfatsoenlijke’ en zo geheimzinige gebied van wat mannen
verlangen, ‘de mannen, die allemaal, maar dan ook allemaal, weerzinwekkend en ontaard
zijn.’
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lelijke révérence. Vriendelijk glimlachend vraagt hij mijn naam ....‘Ach, mijn
regimentsmakker. Geeft u hem mijn hartelijke groeten....’ En onveranderlijk liet zij
er tot onze stichting op volgen: ‘la politesse des grands seigneurs, ma chère’.
Ander typisch tafreel, dat grootmoeder erg had aangegrepen:
‘Wij hadden een schoonschriftleraar, een beeld van een man. Je kunt je niet
voorstellen hoe dol wij op hem waren. ‘Maman’ vond het dan ook te gek worden,
en op een dag kwam zij de klas in met een afschuwelijk bocheltje. De arme man was
vuurrood van benauwdheid. ‘Mesdames, de nieuwe leraar - deze is toch tenminste
niet knap, dunkt me.’ Ik huilde bijna van schaamte. Maar dat is nog niet alles. Op
een keer horen wij onder de les vreemde geruchten in de gang, snelle stappen, en
‘Maman’ met haar rode waggelhoofd, en haar muts scheef, komt hijgend binnen::
‘Mesdames, de Tszar!’ Dan ziet zij de bochel, barst bijna en zegt: ‘en die daar verstop hem achter de aardbol.’ Wat gebeurde. Uit zulke dingen zijn Dostojevsky's...
en Vernederden ontstaan.
Op hun zeventiende, na zeven jaar afwezigheid, nam het gezin de kinderen weer
op - dat heette dan ‘alles voor de opvoeding van de kinderen hebben gedaan.’
Het was geen makkelijke terugkeer. Ik herinner mij het mutsje en het Frans van
mijn overgrootmoeder nog wel; ik vond haar zo akelig als een heks in een sprookje
van Andersen. Ik weet ook nog hoe eerbiedig grootmoeder tegen haar praatte, met
twee rode vlekken op haar wangen. Het was een boosaardige vrouw, een sadiste die
een schrikbewind uitoefende in de familie. Grootmoeder beweerde altijd dat de
manieren in hun gezin voor die tijd gewoon waren. De moeder van een van haar
vriendinnen sloeg haar dochter te pas en te onpas - ‘als stokvis, ma cherè.’
Grootmoeder had het land aan uitgaan, waartoe zij gedwongen werd; zij beweerde
dat zij de jongelui ‘uit haar kring’ niet half zo aardig vond als de studenten van wie
ze les hadden en die ‘plaids en lange haren droegen.’ In die verstikkende sfeer, waar
iedereen zat te wachten op een schandaal dat altijd uit kon breken, waren de prettigste
momenten het drie- en vierstemmig zingen en het voorlezen van Tolstoy's Oorlog
en Vrede. Te denken dat zij dat in een weekblad lazen, ongeduldig uitziend naar het
vervolg! Zij vertelde ons dit alles zonder enige wrok tegen haar moeder en ik geloof
niet alleen uit goedhartigheid, maar ook omdat zij die niet durfde koesteren.
‘Ik vond je grootvader aardig omdat hij erg intelligent was. Jullie kunt je niet
voorstellen hoe vervelend en bekrompen de meeste jongelui toen waren.’ Zijn
huwelijksaanzoek was eerst aanvaard, en later, nadat men inlichtingen had ingewonnen
en
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een vleugje schandaal in zijn afkomst had ontdekt, verontwaardigd en onder
hysterische kreten van de moeder weer afgewezen. ‘Mijn dochter met die bastaard
trouwen!’ Het geijkte niet-dan-over-mijn-lijk weerklonk en voor één keer was het
n o o i t van de vader even categorisch als dat van de moeder.
Grootmoeder werd in haar vaders studeerkamer geroepen - het vertrek waar hij
placht te dutten met de N o u v e l l e s E u r o p é e n n e s over zijn gezicht - voor een
ernstig gesprek, te indrukwekkender doordat er een lange doos met pistolen stond
en hij in Monte Carlo kampioen duivenschieter geweest was.1) ‘Nadine, als Poesjkin
je nog verder het hof maakt, krijgt hij met mij te doen.’ En ondanks al die gevaren
trouwde mijn grootmoeder met Poesjkin, tot haar eeuwig verdriet.
Het was een heerlijk spannend verhaal. Alle zusjes, alle kameniers waren in het
complot. De uitzet werd in het verborgene onder crinolines gemaakt. Als mama in
de kamer was zaten brave jongemeisjes in lange crinolines ijverig aan eindeloze
handwerken te borduren; was de kust vrij, dan vlogen de crinolines de lucht in de
broderie anglaise voor broekjes, en kanten, en geborduurde monogrammen kwamen
als bij toverslag te voorschijn.
's Nachts maakten nachtwakers die speciaal gehuurd waren om ‘de eer van mijn
dochter’ te behoeden, een hels lawaai met houten raderen, wat het schakingsplan
zeer vergemakkelijkte. En eindelijk op een nacht (ik wou dat het maar een
stormachtige was geweest) waren de wakers behoorlijk dronken gevoerd en klonk
er in de geheimzinnige stilte een fluitje.... twee schimmen, de donkere schoudermantel
nauw om zich heen getrokken, slopen nauw zichtbaar tussen de bomen naar het huis,
een ladder werd uit de struiken gelicht, grootmoeder klom eraf, de stroken van haar
rok gracieus tussen haar vingers - een huzaar in een schitterende uniform, ‘goddelijk
mooi’, draagt haar ‘bijna bewusteloos’ naar een gesloten rijtuig achter een razend
snelle troika, die haar meevoerde naar haar verre bestemming en haar ongeluk. Het
is jammer dat grootmoeder met haar mooie stem dat verhaal niet zong... Tenslotte
hebben wij modernen, als ons huwelijk misloopt, nog niet eens het plezier het zo
sierlijk begonnen te zijn.
Het werd een stormachtig ontwaken in het ouderlijk huis. De getuige van ‘die
ongeluks-Poesjkin’ kwam het nieuws vertellen. In zijn mooie, strakke huzarenuniform,
eerbiedig maar flink, hoewel, zegt men, met trillende stem, zei deze dappere jonge-

1) Te denken dal hij Apollo heette: dat was een traditionele naam in onze familie, die een
zelfmoordpoging van een der Apollo's ten gevolge had; lelijk en verlegen, voelde hij die
verplichting te zwaar op zich drukken.
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man: ‘Mevrouw ik kom u het huwelijk van uw dochter met Eugène Poesjkin
aankondigen.’ De legende wil dat de oude dame, vóór zijn begon te krijschen,
extatisch fluisterde: ‘wat is hij knap!’ - toen wekten haar schelle kreten het hele
huishouden. ‘De paarden!’, schreeuwde zij, ‘mijn hoed!, mijn handschoenen! Ik ga
naar de prefect in Moskou! Ze moeten Poesjkin arresteren!’ Maar zelfs de Tsaar had
er niets aan kunnen doen; mijn grootmoeder was meerderjarig. De priester was ook
niet bemoedigend. ‘Voor vijf roebel’, zei hij met een dikke tong - hij keek nog niet
helder uit zijn ogen, na het feest - ‘voor vijf roebel, mijn brave mevrouw, verbind ik
u in de echt met wie u maar wilt.’ Er bleef de mevrouw niets anders over dan te
straffen zoals het bij zulk een wandaad behooort. Zij vervloekte haar dochter in een
brief van vele kantjes. Koppig in haar wrok, liet zij op haar tachtigste aan een zekere
heer 100 roebel na ‘omdat hij Nadine heeft afgeraden met P. te trouwen’ - en behield
haar leven lang een grenzeloze verachting voor de rechterlijke macht, want P. was
een jeugdig jurist. ‘Ik heb nog nooit gehoord’, zei ze honend tegen mijn vader,
eveneens jurist, toen hij zijn opwachting maakte als verloofde van haar kleindochter,
‘dat er in onze familie geleerden of juristen zijn voorgekomen.’
Toevallig had deze edelmoedige ziel gelijk in haar oordeel over mijn grootvader.
Ik vond hem niets aardig - vet, puffend als een locomotief, een onuitputtelijke sigaar
in de mond; noch van zijn charme, noch van zijn intelligentie heb ik iets gemerkt.
Onechte afstammeling van een grote naam, bewoog hij zich ‘in de wereld’ zonder
ooit helemaal bij ‘ons’ te horen, wat hem toch tot een parvenu vol verkeerde pretenties
maakte. Hij werd door geen van ons vriendelijk bejegend; ik had het gevoel met mijn
koelheid grootmoeder te verdedigen.
Grootmoeders levenslessen, met zoveel zekerheid in het Frans geformuleerd,
waren niet veel waard, later, naast de waarheden die ik in het losgeslagen leven
ontdekte. Maar wel haar warme tederheid, de ernst waarmee zij deelnam aan ons
leven. Onze kibbelarijen, onze verzoeningen, waren even belangrijk voor haar als
voor mij. Haar onbillijkheden - dat zij altijd alle ‘juffrouwen Alexandrine’ die wij
als kinderen gehad hadden, gelijk gaf, dat zij zo boos was over si waarna je, schijnt
het, nooit een futur mag gebruiken - waren niet kwetsend. De kinderlijkheid die ze
haar hele leven behield, maakte zij, die niet intelligent was en volstrekt niet
pretendeerde het te zijn, met haar goedheid meer van ons karakter begreep, dan mijn
vader die het wel was. Haar charme, in gedempte tinten, had niets brillants, maar
ook niets vals'.

Libertinage. Jaargang 2

410
Ik wou dat ik het dikke schrift nog bezat waarin zij alle Franse en Russische romances
van haar jeugd had opgeschreven. De enkele die ik mij herinner, waren zo engelachtig
naïef en sentimenteel. Zij had een mooie, en zo Russische, stem, met een tegelijk
diep en licht timbre. Zij deed haar best op de voordracht, legde er erg veel sentiment
in, en zelfs hartstocht - die zij niet anders gekend heeft dan in haar romances.
Eén vooral is mij bijgebleven, door de combinatie van muziek met aanzwellende
accoorden en trillers, en de woorden:
Le soleil se levait à l'horizon d'opale
L'alouette chantait sa chanson matinale
La joie était partout....

hier steeg de melodie en een zigzagje van de stem beloofde een heel bijzonder
evenement: Et moi-même, heureuse du retour du Pintemps, je me mis à rêver....
comme on rêve á vingt ans....’ en zo door naar de fatale ontmoeting.
Om haar op de hoogte te houden, zong mijn zuster, de enige van ons vieren die
grootmoeders muzikaliteit had geërfd, haar ‘moderne’ liedjes voor, waarin de liefde
wat ondernemender optrad. Blozend van verontwaardiging, zong zij gedwee de
‘onzedelijke woorden’ na, als zij de muziek mooi vond.
Zelden heb ik een zo verknoeid leven gezien - door het egoïsme, de
kwaadaardigheid van haar moeder, een sensueel-onbevredigde vrouw waarschijnlijk;
de vorige eeuw heeft heel wat van die zogenaamd deugdzame feeksen gekend.
Als grootmoeder niet zo lief en zo echt naïef was geweest, was zij nooit zich zelf
gebleven in haar ongelukkige huwelijk. De fouten van haar tijd had zij maar heel
oppervlakkig; de beminnelijkheid-op-commando, de deugd met een hoofdletter, alle
idiote beperkingen, zaten niet diep; zij aanvaardde ze zoals mannen hun lelijke,
lastige boordjes aanvaardden. In de diepte was zij door en door eerlijk, en zeer trots.
Zij heeft haar echtscheiding aangedurfd in het volle besef, hoe ‘men’ daarover dacht.
Zij was toen 40, voor die tijd een oude vrouw. ‘Je grootvader is met een vriendin
van je moeder getrouwd’ - ondoorgrondelijk familie-feit, en hoe ik het ook wend of
keer, ik begrijp nog niet wat een jong meisje in hem gezien kan hebben. Enfin, het
was een schandaal - en het gevolg was, dat zij haar verdere leven bij ons is geweest.
Ik heb geen enkele behoefte om objectief te zijn ten opzichte van mijn grootvader,
en het onderwerp is niet interessant. Er stond niets tegenover een gulzige sensualiteit,
gecombineerd met een minderwaardigheidscomplex. In de twee generaties na hem
zie ik duidelijk een hele reeks slechte eigenschappen, die regelrecht van hem komen.
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Er zijn lange jaren, waarin grootmoeder niet meer de voornaamste rol speelt in mijn
liefde voor grote mensen: mijn lyceum-jaren, vlak voor de oorlog. Tegen het eind
van de oorlog en bij het begin van de revolutie, had ik pas weer het gevoel, dat zij
van mij was. Hoe zij op de oorlog reageerde, herinner ik mij niet, behalve dat zij
twijfelde aan onze overwinning. Scepticisme, dat gebaseerd was op een grote eerbied
voor de Duitsers, dat zo muzikale en ijverige volk. ‘Ik had altijd gehoopt, dat Sophie
met een Duitser zou trouwen’, zei zij tot grote verontwaardiging van mijn moeder,
die, eveneens zonder veel reden, de Duitsers haatte. Behalve die neiging tot
rassenvermenging, weet ik niet hoe zij over de oorlog dacht. Maar de tijd die
onmiddellijk aan de revolutie voorafging, de achteruitgang van de heersende klasse,
het koppelen van de naam van de Tszar aan die van ‘die ellendige moejik’, wekten
haar diepe verontwaardiging. De revolutie ging meteen haar verstand te boven: ‘hoe
durven ze’ was haar reactie op de eerste branden, de eerste slachtoffers van de woede
van het volk. Zo dachten ook haar broers, volkomen overtuìgd, dat zij hun levenlang
liberaal, ja zelfs bijna ‘links’ waren geweest. Hun verhalen deden de deur dicht:
Rusland was verloren. De ‘brutaliteit’ van het volk sleurde alles mee wat haar dierbaar
was. Haar broers, erg verarmd, maar die toch nog altijd leefden van de opbrengst
van hun land, schreven haar lange brieven vol ‘ongelofelijke’ verhalen:
‘Lieve Nadine, weet je wat een revolutie is? Nee? Luister dan maar. Stel je voor,
dat je in een troika zit en je merkt dat het ene paard gevaarlijke zijsprongen maakt;
je voelt dat de koetsier de zaak niet meer de baas is. - Wat mankeert er aan, Andrej?
- Dat linkerpeerd, dat wil niet ... een beetje geduld maar ... hij heeft de kolder in de
kop. Dat is revolutie, mijn lieve vrienden. Gisteravond zijn de boeren mijn kantoor
binnengestapt...’ Volgt een schilderachtige beschrijving van de boeren, met
vergelijkingen die uit respect voor de dames slechts in stippeltjes, maar met het juiste
aantal voor de letters, werden aangeduid. Met de hoed op het hoofd schreeuwen ze
allen tegelijk hun klachten, die zo zijn samen te vatten: ‘Donder op, we hebben
genoeg van jullie allemaal’. Maar mijn oom vangt één zin op, die hem razend maakt:
‘lang genoeg ons bloed gedronken’. - ‘Jullie bloed, canaille! Ik zou nog liever mijn
tanden naar de bank van lening brengen, dan zoiets smerigs in mijn mond te nemen...’;
en met een ferm gebaar neemt hij zijn gebit uit zijn mond en legt het met een harde
klap op tafel. Dit had onmiddellijk en compleet succes: ‘zwijgend, de pet in de hand,
liepen ze mijn kantoor uit, en er is weer vrede tussen ons, zoals altijd. Je moet het
volk
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weten te regeren, er mee om kunnen gaan, en die stommelingen, die zich van de
macht hebben meester gemaakt, zullen nooit iets met Rusland bereiken.’
Deze mensen konden niet aannemen, dat zij een dergelijke behandeling aan, het
volk hadden verdiend; zij die te allen tijde gul en zelfs goed voor hun boeren waren
geweest. Zij konden niet inzien, dat de boeren er genoeg van hadden om wat hun
toekwam, met de pet in de hand als liefdadigheid te ontvangen. Ik heb tragische
figuren gekend van dit soort: een neef van grootmoeder had zijn hele leven aan de
ontwikkeling van een district van de provincie Charkof gewijd; een Amerikaanse
commissie die de agrarische toestanden in Rusland kwam bestuderen, stond verbaasd
over wat hij bereikt had... Slechts door een wonder, en geholpen door een oude
dienaar, heeft hij uit zijn brandende huis kunnen vluchten. Hij schreide toen hij het
ons vertelde; niet om het verlies van zijn bezittingen, maar van zijn illusies: hoe
konden de boeren ook hem als een vijand beschouwen, hij die scholen en ziekenhuizen
had gebouwd en hun electrisch licht had gegeven? Men vindt ze overal, deze
verslagenen van goeden wille, onbegrepen door hun eigen klasse, en, mèt hun
edelmoedige opvattingen, slachtoffers van de fouten der anderen.
Wij brachten de zomer en een deel van de herfst van 1918 op het landgoed van
een neef van mijn vader door, familie van de beroemde anarchist Bakoenin.1) En daar
kwamen wij aan de beurt - om te merken dat men genoeg van ons had. Met de fameuze
pet op het hoofd, die een symbool was geworden, komt een plaatselijk
Sowjet-commissaris ons het besluit meedelen: ‘loop naar de drommel en verdwijn.’
Het gedrag van mijn grootmoeder is een betere pen dan de mijne waard. ‘Hoe durf
je? Schaam je je niet? Je hebt geen enkel recht...’, het klonk als een formeel protest
van de Liga voor de Rechten van de Mens. Ze was rood als een kreeft, stond te
trappelen van verontwaardiging; slechts met de grootste moeite kon ik haar overhalen
mij alleen te laten met de commissaris, die helemaal niet zo'n woesteling was. ‘Tu
te permets un peu trop’, siste zij in het Frans tegen mij, vóór zij de kamer verliet.

1) Vóór het huis, in russische empire-stijl, zoveel simpeler en bekoorlijker dan die van Napoleon,
stond, op een grasveld een enorme ets. In de schors waren de ineengeslingerde monogrammen
van Michael Bakoenin en zijn zuster gegrift. Vastgebonden aan die eik, werd bij een
huiszoeking de St Bernhard van de Bakoenins, die zachtjes gegromd had, door de
Sovjetcommissaris doodgeschoten - op de plek waar Michael en zijn zuster van een nieuwe
wereld hadden gedroomd.
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Ik had vriendinnen in het dorp en was al door een meisje gewaarschuwd: ‘Sonja,
Sonja, vader laat je weten, dat jullie worden weggejaagd’. Ik was al aan het pakken
gegaan, om te kunnen doen alsof wij uit eigen beweging gingen. Eerste besef dat
men tot een ander kamp behoort: je figuur te willen redden tegenover de vijand. Wat
gaat dat snel - van de ene dag op de volgende hoor je niet meer tot hetzelfde land;
iedere stap wordt een samenzwering: vandaar naar het elkaar doodmaken, is niet
eens meer een besluit dat men neemt, het komt van zelf, als een verplichting, even
natuurlijk aan beide kanten. Dat is het afschuwelijkste in een burgeroorlog.
Het viel niet mee om grootmoeder over te halen naar Charkov te reizen, waar mijn
oudste zuster woonde. ‘Ga jij maar en laat mij rustig sterven’, zei ze tragisch. Ten
slotte gaf zij toe. Mijn moeder had ons uit Charkov twee soldaten gestuurd, met een
brief, waarin zij ons smeekte te komen, maar het vooruitzicht van de lange reis in
treinen vol deserteurs van het front, was beangstigend.
Tussen ons provinciestadje en Moskou ging alles goed. Dáár was geen twijfel
meer mogelijk, de rode geruchten waren revolutionnaire actie geworden, met
mitrailleurs en kanonnen. Ik werd bang, toen ik het stampvolle station zag, waar
gewapende soldaten de treinen bestormden, over alles en iedereen heen. Een oude
kruier trachtte ons alle hoop te ontnemen: ‘u weet niet wat er aan de gang is. Zij
smijten de burgers de ramen uit. Probeer toch niet met de oude dame in een trein te
gaan, u waagt uw leven.’
Ik waagde het er op, maar in een soldatentrein, rekenend op hun beschermende
instincten en de aanwezigheid van de soldaten die mijn moeder gezonden had. Dat
was overigens makkelijker gezegd dan gedaan, met grootmoeder! Van top tot teen
in het zwart, met een hoed à la Queen Mary, was haar stijl ook in deze omstandigheden
van een zo onberispelijk ‘bon ton’, dat het ondoenlijk was haar voor ‘familie’ van
een van onze soldaten te laten doorgaan. Alleen onze bagage zag er proletarisch uit,
want ik had een paar zakken gefabriekt, waarin ik het strikt nodige had gestopt.
Grootmoeder had alleen haar mof.
Eigenlijk had die reis wel iets aardigs, het gevaar maakte er een bijzonder en nog
ongekend avontuur van - het begin, heel in het klein, van het leven van nomaden en
vogelvrijen. Grootmoeder zat met een serene gelaatsuitdrukking tussen onze beide
soldaten ingeklemd. Zij had iets grootscheeps in die wagen, die voor ‘40 mannen en
8 paarden’ was. Ik was doodsbenauwd, want de 40 waren er minstens 80. De vloed
van schilderachtige, hoekige
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scheldwoorden, waarmee zij zich de trein in werkten, ging onze nog ‘burgerlijke’
verbeelding te buiten. Grootmoeders gefluisterd Frans commentaar - ondanks mijn
smeken om toch Russisch te praten - was onbetaalbaar. ‘Bespottelijk’, fluisterde zij
- ‘waarom noemen ze ons toch aldoor sales bourgeois? Ik zou wel eens willen weten,
wat er aan ons voor burgerlijks is’. Helemaal buiten Marx om...
Ik had geen ongelijk gehad, toen ik mij in de muil van de leeuw wierp. Gedurende
die hele, eindeloze reis, die acht dagen duurde, lieten de soldaten geen enkele maal
hun beschermende toon varen, en deden wat zij konden om grootmoeder te helpen.
Bij ieder station drongen nieuwe soldaten binnen met één onfeilbare oplossing voor
het probleem der plaatsruimte: - ‘Gooi die bourgeoises er uit, daar hebben we de
buik van vol’, etc. En onveranderlijk kwam het antwoord van de soldaten om ons
heen: - Stik de moord... Ben jij soms generaal, om zo'n bek op te zetten... Dit zijn
onze vrouwen’. En grootmoeder liet het met prijzenswaardige kalmte over zich heen
gaan.
Sommige momenten blijven als een foto bij. Het heeft ons pijnlijke uren gekost,
vóór wij besluiten konden geen engelen maar mensen te zijn. ‘Heedaar, jullie bij de
deur, help omoe er eens uit. Hufters, ze moet...’ en een sonore beschrijving. Het
uitstappen en er weer inklimmen ging steeds met dezelfde beminnelijke bedankjes.
Massapsychologie... Alle soldaten om ons heen waren vurige bolsjewieken, maar
ze hadden daar klaarblijkelijk hun eigen opvatting van. Nauwelijks zaten ze, of er
vormden zich groepjes met een verteller in het midden, die de gebeurtenissen
verhaalde en de volle aandacht van de anderen had. Hij vertelde met zeer gevariëerde
stembuigingen, en alles werd natuurlijk gelardeerd met scheldwoorden, want ‘een
gesprek onder kameraden zonder schelden, is als brood zonder zout’. Het moest altijd
zo beginnen: ‘Toen hebben de Heren in Petrograd besloten’... ‘Stommerd, de Heren!’,
verbeterde het publiek: ‘De opperste Sovjet ... de kameraden...’ De verteller ging
rustig verder: ‘Ja, dat is misschien wel zo. Kameraden! Ja, je kunt niet weten... Nou,
toen hebben de kameraden dan besloten, om vrede te maken en ook dat ze ons het
land gaan geven... Nou, zeg, de officieren bij ons waren het er niet mee eens. Toen
hebben we ze opgeruimd - allemaal’. Vrolijke instemming van het publiek. - ‘Geloof
maar dat het gauw ging, broertje, en netjes ook. Allemaal aan de bajonet. En toen
heeft onze afgevaardigde ... dat is me een rare, die weet alles, en die praat en die
praat maar’. Eerbiedige stilte, het publiek kijkt peinzend. - ‘Ja, praten dat kunnen ze.
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En grond ook... de grond voor de boeren, zo is het...’ Zij spugen kunstig tot besluit,
en als het spannend wordt, schuiven ze de pet in de nek - ‘En toen’, vervolgt de
verteller, ‘heeft hij een groot aanplakbiljet gemaakt, en daarop stond in het Duits en
het Russisch geschreven: Duitse Kameraden, Gegroet. Hier begint Rusland. Mooi
was het, rondom met dennetakken en rode vlaggen versierd... We hebben het
opgehangen waar je het goed zien kon en toen zijn wij weggegaan, want wij hebben
nu wel wat anders te doen... De grond ... ze zeggen dat die weggegeven wordt... alle
grond aan de boeren...’
En iemand op de achterste rij: - ‘De grond? En weet je zeker broertje, dat ze mekaar
niet zullen slachten bij het verdelen?... Wat een sufferds zijn jullie. We zullen het
eens moeten aankijken. Bloed, dàt zullen we moeten bekijken... Rusland gaat naar
de bliksem, let op mijn woorden’. Even was er een beklemming en heel aarzelend
klonk hier en daar het: ‘we zullen het eens moeten aankijken.’
In een andere groep was een zeer ernstige discussie gaande; men sprak verrukt
over de verandering van régime - ‘wij moeten Sovjets hebben en een nieuwe Tszar!’
Wij waren dus door moordenaars omringd, die dat zelf geen ogenblik beseften.
De hele reis door was het eerste stukje brood of spek, zo zeldzaam toen, voor ons,
met een goedige glimlach - eet maar gerust genoeg, juffrouw - zo vriendelijk, dat
men niet geloven kon, dat hun verhalen waar waren - en dat waren ze toch.
Acht dagen in een ongehoorde smerigheid, een hels lawaai, de stank van laarzen,
ongewassen lichamen en sigarettenrook; van de scheldwoorden, waarvan de rijkdom
mij verblufte, begreep ik nog niet de helft. Ik voelde mij volkomen veilig; dat
verwondert mij nu het meest. Natuurlijk had ik gespannen zenuwen, maar ik voelde
mij niet in het kamp van de vijand; die onoverkomelijke slagboom tussen ons van
het oude régime, en de anderen van het nieuwe, bestond nog niet. Toen zij zich de
sterksten wisten en aanzichzelf werden overgelaten, hadden de soldaten niet de minste
zin om ons de keel af te snijden of te mishandelen. Dit eerste zeer directe contact
met de Russische massa liet geen afschuwelijke indruk na, hoewel al hun verhalen
gedrenkt waren in bloed. Was het hun manier van vertellen, die zangerige toon, die
er iets irreëels aan gaf en de realiteit onwaarschijnlijk maakte? Ik weet het niet - maar
ik was niet bang en voelde mij ook niet van een ander soort.
- Grootmoeder was van toen af als een dierbaar kind voor mij, dat ik beschermen
moest, zonder haar het onmogelijke te kunnen uitleggen.
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Arme grootmoeder; de vlucht begon pas: zij moest Charkov verlaten met het dochtertje
van mijn zuster, na de arrestatie van mijn zuster, mijn vader en mijn broer. Haar had
men losgelaten ter wille van het kind. Dat vertel ik graag, bedenkend, dat na 25 jaar
Russische revolutie, na tien jaar nazi-terreur, het woord gijzelaar ons vertrouwd
geworden is, en kindermoord ons niet meer verbaast. In die eerste maanden van de
bolsjewistische terreur waren de tsjekisten nog mensen in plaats van machines, die
af en toe een normale beslissing durfden te nemen, zonder er bij te denken dat het
hun beulscarrière schaden kon.
Jaren gaan voorbij; in de hele periode van het Witte Leger heb ik haar niet
teruggezien; ik vond haar pas in 1921 in Servië terug, even ijverig overgrootmoeder
als zij grootmoeder was geweest, nog altijd pogend het kind ‘een goed accent en
echte Franse zinswendingen’ te leren.
Weer jaren later waren wij allen samen in Parijs, dat zij voor het eerst terug zag
na haar reis met ‘je grootvader’, vlak na de Commune. Parijs beviel haar dadelijk,
zij maakte zich vrienden in ons quartier, want zij ging 's ochtends de melk halen, en
trachtte ons te helpen door zuinig te zijn, wat zij uit principe was. Zij probeerde zelfs
niet meer het moderne ‘laisser aller’ te begrijpen of mij te vragen of de jongeman,
die ik tutoyeerde, mijn verloofde was. En onze uitleg zou haar trouwens misschien
meer hebben verschrikt dan de feiten zelf, want wij waren tegen alles in opstand, en
in plaats van hun hypocrisie, hadden wij vol optimisme de waarheid op ons
programma, het onszelf-zijn, en allerlei vage begrippen over menselijke waardigheid.
Mijn leven was gejaagd en ik had geen tijd meer voor haar over. Een kus in het
voorbijgaan, in het voorbijgaan brokjes gesprek, waarin zij meer dan ooit haar
tederheid legde, door zich de kleinste bijzonderheden uit onze kindertijd te herinneren.
Zij is lang ziek en hulpeloos geweest, na een attaque; mama heeft haar verpleegd,
maar kon haar, overladen met zorgen en werk als zij was, niet meer dan een minimum
geven. Zij is gestorven op haar twee-en-tachtigste, en door haar verhalen kom ik
regelrecht bij het verre tijdperk van Katharina II te land, want zij herinnerde zich
heel goed haar oom Bazil, wien zijn kindermeid bij de opstanden van Pougachef het
leven redde, door hem drie dagen in een kist te verstoppen.
En als ik bedenk, dat zij ons vrijwel haar hele leven gegeven heeft, geloof ik, dat
ik als kind instinctief gelijk had, toen ik 's nachts huilend wakker werd en haar
vergiffenis vroeg.
(vert. E. de Roos).

[M. Vasalis: Soms als gij zit...]
Soms als gij zit...
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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[Dirk Nolting: gedichten]
Penelope
Dag in dag uit nachtmerrie van de vrijers,
Hinnikend als hengsten om 't vertrek,
Jagend op den tijd, dien ik ontdek
En vernietig in 't eentonig weefsel Draad ik zelve in zijn eindloos kleed.
Medeplichtig en wraakgierig beide
Speel 'k de vreugde van het vrouwlijk leed.
't Leven, elken morgen oud begonnen,
Wordt bij avond steeds een etmaal jonger
Als het duister hen den slaapstal indrijft
En Odysseus' stem weer tot mij spreekt:
‘Weef uw onontcijferbare beelden,
Weer den worp van 't schaamteloze zaad,
Veins te schromen voor hun drieste weelde,
Houd de keuze daaglijks in beraad.
Laat den overmoed der vrijers schaatren
Tegen 't waterklotsen om de rots,
Altoos zult gij in 't geheim der draden
Onbereikbaar voor hun driften zijn.
En als nooit de toeleg wordt verraden,
Zult gij, wevend, windend, en den tijd ten spijt
Eens in mij hun overwinnaar zijn.’
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Geen David
Spelend op zijn fluit, somwijlen sluimrend
In de schrale schaduw dezer struiken,
Starend langs den brand van den steeds verder
Golvenden, verschroeiden heigrond,
Zou een tweede David, onaanzienlijk
Maar tot koning voorbestemde herder
Zijn armzalig vee van geiten, schapen
Willen weiden.
Nu, in deze ruimte,
Sta ik. Onheilspellend gaat het
Flitsend weerlicht om mij heen te keer.
Aan den einder barsten de gezwollen
Wolken in een zwarten regen neer.
Wel is dit mijn aarde, maar geen David
Ben ik - even eenzaam, maar niet trots.
Door mij zal geen Goliath ooit vallen,
Voor geen Saul zal ik de harp bespelen
Om gezalfd te worden tot Man Gods.
Manshoog staande in de dorre vlakte
Kan 'k niet meer zijn dan mijn eigen smalle
Lichaam: schaduw van mijn langzaam
Stervend onvervuld weleer.
Dirk Nolting
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Adriaan Morriën
Een slordig mens
Zijn vrienden beweren van hem, dat hij een slordig mens is. Toch is zijn slordigheid
niet een persoonlijke voorkeur, maar een aangeboren gebrek, waarover hij zich
dikwijls zelf ergert, zij het met de vergevensgezindheid, die hij ook voor anderen
laat gelden. Hij houdt van kamers met veel ruimte en enkele mooie, maar bruikbare
meubelen. Er is misschien niets zo indrukwekkend als een lege witte muur, met een
klein raam in een nis, waar een bloem geurt. Voor zo'n muur kan hij rustig zitten
wachten, met lege handen, totdat er een zonnestraal door het venster valt en de rook
van zijn sigaret een doorzichtig en bewegelijk gordijn vormt. Wat is er meer nodig
om zin te geven aan een leven, dat reeds nu zijn einde voelt? vraagt hij zich af.
Bezoekers, die hij in zijn eigen kamer binnenleidt, zien een onopgemaakt bed,
stoelen die elkaar in de weg staan, een tafel overladen met boeken en papieren, oude
sigarettenblikjes die als asbak dienst doen, een half bruin brood, wat klein geld, soms
een bankbiljet, foto's en ansichtkaarten, een dagboek dat niemand mag lezen,
rekeningen van de tandarts, de boekenwinkel en de wijnhandelaar, een
rechterhandschoen, pennen, penhouders en potloden in alle maten, kleuren en stijlen,
boordenknoopjes, een gestrikte das, onbetaalde belastingbiljetten van de laatste drie
jaren, brieven waaronder een epistel van de koning, een handschrift van Baudelaire,
en uitnodigingen om een lezing te komen houden in Montpellier, Stettin en Maastricht,
die hij nooit heeft beantwoord. Verder staan er in zijn kamer stapels boeken, wier
grootste charme is, dat hij ze nooit heeft gelezen. Er liggen oude kranten, die nog
moeten worden nagezien om er de merkwaardigste verlovingsadvertenties uit te
knippen. Op de schoorsteen staat een vaas met verdorde bloemen. Telkens wanneer
hij of een van zijn bezoekers op een bepaalde plank trapt, valt er een bloemblad naar
beneden, soms op de kachel, waar het 's winters verschrompelt als een huilend gezicht.
De wand is pas gewit en boven de divan hangt een echte Picasso, die hij heeft geruild
voor een tongzoen.
Zijn tafel wordt verlicht door een eenvoudige geëmailleerd blikken lamp, zoals
die wordt gebruikt voor arrestantenlokalen,
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consistoriekamers en wachtvertrekken van het ziekenfonds. Op de stoelen liggen
boeken en voorwerpen, die hij bij antiquairs en op veilingen heeft gekocht, zoals
poppen, ouderwetse notenkrakers, balletschoentjes, een haarlok van Marie Antoinette
met certificaat, een schilderijtje van een zeventiende-eeuwse Hollandse hoenderhof,
haarspelden, een geladen revolver, een album met foto's van Nadar, een bril uit de
Middeleeuwen, Het Nieuwe Testament in het Chinees, en de complete uniform van
een Franse consul uit de tijd van Napoleon. In de hoek van het vertrek staat op een
ijzeren café-tafeltje met marmeren blad, een koperen kooi waarin zich een papegaai
ophoudt. Hij heeft de vogel van een zeevarende oom ten geschenke gekregen. Na
veel inspanning is het hem gelukt het dier Keats Ode to a skylark te leren, althans
de beginregel, ten einde het enige bescheidenheid bij te brengen. Sindsdien spelen
zij, dat zij met elkaar op gespannen voet leven en zij spreken niet met elkaar. De
papegaai verlangt naar bezoek om een woordje te kunnen wisselen en zich op de
bijna kale schilverige kop te laten krauwen. Soms, wanneer het in de kamer heel stil
is, barst hij los in zijn mooiste gefluit, om het plotseling weer af te breken, omdat hij
zich hun vermeende vete bewust is geworden. Je hebt er alleen je zelf mee, denkt
zijn baas, ik kan mij je gefluit evengoed voorstellen.
Achter de papegaaienkooi leunt een grafzerk tegen de wand, met een kleine
bekoorlijke krans van blikken bloemen, waaraan slechts een windvlaag ontbreekt.
In een soort nis, een doorloop naar een tweede vertrek, waarin zich dezelfde overdaad
verdringt, staat een lege boekenkast, leeg omdat hij te klein is om alle boeken
systematisch te kunnen bevatten. Dit is eigenlijk mijn slordigheid, troost hij zich, ik
heb teveel bezittingen voor een klein huis. Ik zou in een bescheiden museum moeten
wonen om mijn chaos in orde te kunnen veranderen en al mijn vrienden te tonen hoe
het er bij mij in werkelijkheid uitziet. Want mijn verlangens zijn eenvoudig en zelfs
groots. Ik erger mij aan kleinigheden, aan de reusachtige speelgoedwinkel, waarin
de wereld door de vindingrijkheid en voortvarendheid van de mens is herschapen.
Op sommige plaatsen heerst de orde reeds, die hij zich droomt. Er is een lade in zijn
schrijftafel, waar alle voorwerpen in het gelid liggen en waaruit hij met gesloten
ogen een hoestpastille uit Zuid-Amerika, of de ridderorde van zijn grootvader kan
te voorschijn halen. En zijn veiligheidsscheermes is een toonbeeld van nauwgezette
zorg: het is nog even droog en blinkend als toen hij het in een parfumerie te Perpignan
kocht.
Met deze man, jong nog, vriendelijk en levenslustig, is een
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vrouw getrouwd, die men allerminst gebrek aan stiptheid kan verwijten. Met haar
dochtertje huist zij boven. Wanneer hij in zijn uitdragerij zit te werken en slierten
rook voor zich uit blaast, als om zijn overpeinzingen zichtbaar en transparant te
maken, hoort hij boven zich de stap van zijn vrouw en het getrippel van zijn dochtertje,
waaruit hij beider stemmingen kan afluisteren. Ook zonder dat het plafond van glas
is ziet hij de huiselijke hemel, waarin hij voor zijn maaltijden, de avond en de nacht
toegang heeft. De kleinste engel huilt wel eens.
De kamers zijn vrolijk en licht. Men kan er niet alleen zitten, maar ook staan en
zich bewegen zonder angst een erfstuk omver te lopen of het stof van de lamp te
doen neerslaan. Steeds zijn er verse bloemen op tafel, levensvatbare planten bij het
raam, die de dankbaarheid om zuiver drinkwater uitstralen. De planken kraken intiem.
Zij brengen een taal over, die de mond uit luiheid of overdaad somtijds verzwijgt.
Zijn vrouw is jong en zwanger, waarop zij gelijkelijk trots is, hoewel zij het laatste
probeert te verbergen, althans te draperen. Zijn dochtertje heeft een klein, nieuwsgierig
hoofd met blonde vlechtjes. Het kind bevalt hem. Het had niet beter kunnen wezen,
wanneer ik het zelf had mogen uitkiezen, heeft hij de gewoonte op te merken. Hij is
verwonderd over de lichamelijke volmaaktheid, waarmee sommige schepselen op
de wereld worden geplaatst. 's Avonds voor het naar bed gaan, danst het kind naakt
op de divan en terwijl het kleine lichaam hem een les in anatomie en doelmatigheid
geeft, kijken de ogen alsof zij met een rekensommetje bezig is, neen, alsof zij de
ervaring heeft van een gerijpte vrouw. Zo bedriegelijk is de tegenstelling tussen
lichamelijke beweging en gedachtelijk evenwicht.
Zijn vrouw zorgt ervoor, dat hij op tijd naar bed gaat, opstaat, zijn kleren aantrekt,
eet en het huis verlaat. Daarna is zij machteloos. Zij moet er op vertrouwen dat hij
ook weer terugkomt, al is het dikwijls lang nadat het eten koud is geworden, het kind
slaapt, of de nacht is begonnen. Dan zit zij als een weduwe bij haar aardappelpan en
sauskom, terwijl radiomuziek de culinaire wanhoop stem geeft en vergroot. Soms
ligt zij reeds te bed, wanneer hij moe, met zijn jas achterstevoren aan, thuiskomt en
zijn schoenen van de trap laat vallen, omdat hij haar niet wakker wil maken. In het
donker van de slaapkamer kleedt hij zich uit. Hij ziet haar boze meisjesogen op het
kussen fonkelen. Hij voelt haar koude voeten, die slechts in gezelschap warm willen
worden. Zij ruikt aan zijn mond en neus wat hij gegeten, gedronken, verlangd, gezegd
en verzwegen heeft. Vroeger vroeg zij hem uit, maar met een onbedorven reuk dringt
men
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dieper in de echtvriend door. Ontrouw, droefheid, overmoed, alles heeft zijn eigen
geur. Achter haar rug, die onwillig warmte uitstraalt, ligt hij te wachten als haar kind.
Zij striemt hem met een zucht, die hem de adem ontneemt. Hij moet alles weer van
haar terug ontvangen, zelfs de lucht die door het open venster uit een vrije
bereidwillige ruimte binnenstroomt. Maar geen ergernis verdraagt het lang slapeloos
te blijven.
De volgende dag staat zij weer met haar kind achter het raam om hem uit te wuiven.
Zij ziet, hoe hij van het trottoir stapt, de straat oversteekt en verdwijnt in een mist,
die het krachtigste zonlicht niet kan doen oplossen. Hoe zal ik hem vanavond thuis
krijgen, denkt zij, in een auto, op een kruiwagen, tussen vloeipapier, dronken, dood,
kaalhoofdig, in gezelschap van een minderjarig naakt meisje of een Argentijnse
minister-president? Hij heeft haar eens, na een afwezigheid van drie dagen, uit Parijs
opgebeld om haar te zeggen, dat hij een vriend was tegengekomen. Op een ochtend,
toen zij hem bij het wakker worden niet naast zich vond en het smakken van zijn
lippen miste, waarmee hij iedere dag opnieuw de smaak van het ontwaken proeft,
trof zij hem beneden bij zijn treurende papegaai aan. De overgordijnen waren voor
de ramen geschoven en terwijl in de straat het morgenlicht op zijn tenen ging staan,
zat hij te lezen en te roken onder de lamp. Is het Nieuwjaar? vroeg hij met een
glimlach. Nu is het mijn schuld, dacht zij verschrikt, ik was hem vergeten. Zij draaide
de lamp uit, trok de gordijnen open en liet het ongeduldige licht binnen. Toen kuste
zij hem, hoewel zij beiden niet fraai roken. Ten slotte heeft hij op onze huwelijksdag
het trouwboekje weggemaakt, verontschuldigde zij zich in gedachte. Het werd
teruggevonden op de w.c. van het stadhuis, waar het met de naaktfoto's van zijn
eerste verloofde en een in zijn zakdoek gewikkelde sleutelbos op de grond was
gevallen.
Zijn ouders hebben haar gewaarschuwd. Denk erom, meid, zei haar schoonvader,
je trouwt niet met een man, maar met een verhuizing. Een zielsverhuizing, meende
zij met een lach die haar duur is komen te staan. Duur en zoet, want hoezeer het
huwelijk een administratieve vergissing is, geen vrouw neemt graag afscheid van
haar liefste dwalingen. Het zijn maar kleinigheden: een harig hoofd dat langzaam
kaal wordt, de warmte van een ander in bed, een tweede gebruiker van de
ontbijtbordjes. Ik zal wel oud met hem worden, denkt zij zonder weemoed, en hem
ook door de verlegenheid van zijn stervensuur heenhelpen. Want natuurlijk vergeet
hij dat hij bezig is dood te gaan, en terwijl Gods engelen hem reeds bij de polsen
grijpen, denkt hij aan de badkamer van het huis waarin wij nooit zullen
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wonen. Het laatste wat een vrouw afleert, is haar huishoudelijkheid. Haar droefheid
heeft nog practische zin en vergeet niet de wollen wanten klaar te leggen. Haar tranen
willen een doel hebben. Men moet een slordig mens wezen om zonder reden verdrietig
te zijn.
Op gezette tijden en na herhaalde aansporing van zijn vrouw, neemt deze slordige
man een bad. Maar dikwijls moet zij met een gemelijk oog toezien, hoe hij schoon
ondergoed over een ongewassen lichaam aantrekt. Aangezien de badkamer slechts
in ontwerp bestaat, een zeer fraaie wastempel, voor de helft getekend, voor de andere
helft zelfs nog niet zover, baadt hij in de keuken, in de gootsteen, onder de
warmwaterkraan. Mijn slordigheid is het bijkomstige gevolg van een mateloos
verlangen naar perfectie, beweert hij. Nu neemt hij een omslachtig en halsbrekend
bad. Afwisselend draait hij alle kanten van zijn lichaam naar de geyser, met een
angstige voorzichtigheid, om niet tegen de gloeiende nikkelen rand van deze
heetwatermachine te stoten. De keuken komt vol stoom, zijn brilleglazen beslaan,
maar zijn vingers zien wat zij betasten. Allengs krijgt hij spijt, dat hij zich niet
driemaal 's daags baadt. Hij wast zich zonder waswant, hij wil zijn lichaam voelen,
de huid die glad en meegaand is van zeep, de afzonderlijke spieren die hij bijna
vergeten was en aan wier blijmoedige bestaan hij met graagte herinnerd wordt. Hij
hernieuwt de kennismaking met zijn buik en met het even eenvoudige als vernuftige
voortplantingsinstrument, dat hij zelfs bij zakelijke en plechtige aangelegenheden
ongezien met zich meedraagt. Het is weldadig zo nu en dan van aangezicht tot
aangezicht tegenover zijn naakte zelf te staan en te beseffen, dat geen de ander daarin
overtreft, al is het in zijn geval dan in een gootsteen, waar de vrouw haar vatenkwast
hanteert en theebladeren, stukjes aardappel en groente van het rooster schraapt. De
volmaakte badkamer houdt hij in gedachte. Dat mist mijn papegaai, denkt hij. Door
zijn naaktheid onderscheidt zich de mens van het dier, dat tot in zijn waskom die
romslomp van veren, schubben, haar en dikhuidigheid met zich meesleept. Er gaat
niets boven een mensenvel dat men bemint. Het verzoet zelfs de gevangenschap in
het eigen lichaam. Wee degenen, wier huid schilvert, afhangt, weigert bruin te worden
of te glanzen. Zonder overgang begint hij te zingen. Zijn bloed danst, terwijl hij
voorzichtig gaat verzitten op het plankje, dat hem tegen de koude van het graniet
beschermt. Zijn dochtertje bekijkt hem van voren en van achter. Zij betreurt het, dat
sommige lichaamsdelen vastzitten en niet in een poppenwagen, onder dekens en
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een lakentje met kanten strookje, rondgereden kunnen worden. Zij wekt zelfs stenen
tot leven.
In het voorjaar verwacht zijn vrouw een kind, zoals gezegd, het tweede na een
zesjarig huwelijk. Weer een bewijs van mijn zin voor orde en tucht, meent hij oprecht,
want bijna alle buren zijn mij voor geweest. Hoeveel kinderen worden uit slordigheid
geboren, hoeveel levens kan men beschouwen als onbeantwoorde ouderlijke brieven,
gevolg van een achteloze haast om zijn handtekening te schrijven in een boek dat
beter ongelezen kon blijven. Het leven is mooi als onmogelijkheid.
Toch verlangt ook deze slordige man naar zijn tweede kind. Hij heeft het reeds
alle gestalten en namen gegeven. Het zweeft in hem, zonder zwaarte, als de rook van
zijn sigaret, de treurigheid van zijn papegaai. Het verleidt hem in sommige
ogenblikken, althans in gedachte, de wereld met een nieuwe mensheid te bevolken
en haar die glans van vlees te geven, waarop zij wacht. In zijn gootsteen, onder de
kraan, heeft hij het gevoel, dat hij zich daarvoor wast en dat de stoom, zijn beslagen
brilleglazen en zijn gezang iets aan het ongeboren kind vervolmaken. Onder het
afdrogen kijkt hij in de geopende keukenkast.
Zijn vrouw en hij hebben zich met haar zwangerschap vertrouwd gemaakt: zij na
langdurig braken, hij na een voetreis op IJsland. Kinderen beseffen niet half langs
welke kronkelpaden zij tot leven worden gewekt, hoe hoog de prijs is van een bootreis
naar Reikjavik. Zij voelen de dwang, maar zien niet de schuld die het sterven en de
rouwbloemen overleeft.
Nu hebben man en vrouw zich opnieuw verloofd. In een ongeweten uur hebben
zij het mooiste speelgoed op gang gebracht: poppen die kunnen lopen, praten en
slapen en die aan hun volmaaktheid ten gronde gaan. Toen het eerste kind was
gekomen en hij na de geboorte in zijn eigen kamer trad, waren zijn boeken en papieren
hem vreemd geworden. Zij lagen doodstil in het licht van een middag, die uit de tijd
was gesneden als een krantenknipsel, een boterham voor de bedelaar die inmiddels
rijk is geworden. Hij heeft de staat verweten dat hem niet een pensioen werd
toegekend. Het bezit van één kind is reeds een dagtaak die nooit tot tevredenheid
kan worden volbracht. Slechts vrijgezellen, in of buiten het huwelijk, zouden moeten
werken. En eigenlijk alleen voor zover zij geen vrienden hebben. Want wie uit
vriendschap leeft, heeft geen tijd om zijn maatschappelijke plicht te vervulen. Liefde
en vriendschap zijn een inbreuk op de naastenplicht en het staatsrecht.
Langs het water worden de eerste kerstbomen aangevoerd. De herfst is gekomen
als de haarlok van Marie Antoinette. Wanneer
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hij hoog genoeg kon zitten, zou hij ook de andere snuisterijen zien, waar deze laatste
dagen van het jaar tussen zijn verzeild geraakt. Hij ruikt de geur van brandende
kaarsen en smeulende dennennaalden. Dit jaar zijn er geen sinaasappelen, want de
ambtenaar van wie de invoer afhankelijk is, heeft het te druk gehad met het huiswerk
van zijn kleinzoon. De minister heeft het ook pas bemerkt, toen hij beneden kwam
en tegenover de knipperende lichtjes in de hoek van de kamer kwam te staan. Toen
was het te laat, want de volksvertegenwoordiging is op reces. Gelukkig hebben onze
kinderen herinneringen op korte beentjes, met voetjes die nog niet zo'n heilig
schoenenverbond hebben gesloten als de voeten van mensen, die men aanziet ergens
op de hoogte van de borst, waar een flacon met vergif hangt of een stropdas met
krantentekst. Men moet een slordig man zijn om voor zijn dochtertje een kerstboom
te kopen zonder in God te geloven en kerstliederen te zingen om de klank van een
stem.
Als het kind slaapt en de Kerstboom is gedoofd, worden de gordijnen voor de
ramen geschoven, met kieren, omdat het vrede is, en niet zonder een blik op de
avondhemel die zijn eigen sinaasappelen te koop biedt. Later gaat hij naar beneden,
naar zijn eigen kamer. Misschien ben ik toch niet zo ordelijk als ik zelf denk, overlegt
hij. Ik zou het in een opgeruimd vertrek niet altijd kunnen uithouden. De afwisseling
tussen geordende leegte en bandeloze overdaad trekt mij aan, als de grenzen
waarbinnen ik wil leven. Ook in mijn museum zou een zaal moeten zijn, waar de
wereld voor het uitzoeken ligt en de dingen zich als met handen aan mijn enkels
hechten.
Een geur heeft hem nadenkend gemaakt, is met een zacht licht doorgedrongen in
de uitstalkast van zijn herinnering. De zichtbaarheid van zijn papegaai hindert hem.
Hij neemt het zwarte kleed met zijden kwasten en dekt de kooi toe: geen degelijker
donker dan onder een rouwkleed. Hij speelt met zijn revolver. Niet dat hij zich zou
willen doodschieten, maar hij houdt er van die mogelijkheid met een glans van staal
op een ouderwets tafeltje te zien liggen. In de onbewogenheid van het metalen
scherp-begrensde voorwerp sluimert het laatste zelfgericht. Ook de dood is een genot,
dat zijn moeder en zijn vriend reeds hebben gesmaakt. De papegaai maakt in het
donker zachte, wellustige geluiden. Het klinkt zo vredig als het zuigen van een kind,
het bidden van een priester, de zelfbevrediging van een knaap. Op alle bewoonde
plaatsen van de wereld wordt op dit ogenblik gezongen. Men zou ook de wouden,
woestijnen en zeeën moeten horen om het gezang naar waarde te schatten.
Wat voer je uit, vraagt zijn vrouw, wanneer zij enkele uren
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later naar beneden komt met een glas wijn uit Frontignan en een origineel Volendams
koekje, waarover de laatste weken in alle Katholieke bladen advertenties hebben
gestaan.
Ik ben bezig de brief te beantwoorden, die ik van mijn Franse leraar heb gekregen,
toen ik zestien was. Ik doe het nu maar meteen in het Frans, dan kan hij zien welke
vorderingen ik heb gemaakt.
Maar zijn leraar leeft niet meer, want hij was een Jood.

[L.Th. Lehmann: Bij het bericht dat er weer een uit is]
Bij het bericht dat er weer een uit is
In een onderaards gewelf
in de tuin van Vestdijk zelf,
waar geen Doornaar hen kan zoeken,
zitten, schrijvend Vestdijks boeken,
negenhonderd negerslaven
(allen met bijzondere gaven).
En als Vestdijk soms eens niet
(wat sporadisch slechts geschiedt)
zelf ook nijver zit te schrijven,
loopt hij langs de noeste lijven,
in zijn listge ijzren greep
kwispelt stil de denkerszweep.
L.Th. Lehmann
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Ch.H. Wentinck
Bruegel, schilder van het absurde
Toen het herfsttij de middeleeuwen zozeer had aangegrepen dat de dorre takken der
scholastiek bloot kwamen te liggen onder het schaarse wonderloof, tierde in de luwte
van het ruiende bos het profane onkruid. Verwaaid zaad schoot onbekommerd wortel,
mystieke rozen bloeiden open in het verborgene. Veel is er niet bekend over de
vormen van religieus leven op de kentering der middeleeuwen; reformatie en
contra-reformatie hebben er gelijkelijk zorgvuldig de sporen van weggewist. In
verbalen en bekentenissen is nochtans een enkel spoor terug te vinden en blijkt dat
wonderlijke geheimleren grote aanhang vonden onder het volk en zelfs onder een
verdoolde geestelijkheid. Scholen, die haar oorsprong hadden in Azië of het oude
pythagoreïsche Griekenland en herleefd waren in het Italië van Pico della Mirandola
hadden haar uitlopers tot in Holland en Vlaanderen. Zo leefden onaanzienlijke
stedelingen naar een oude gnostische leer, gaven zich over aan mystieke wellust en
wellustige mystiek, of aan een hooggestemde vroomheid, die later haar bedding zou
vinden in het protestantisme. In Jeroen Bosch ontdekte Wilhelm Fraenger de ingewijde
van een zeer verborgen broederschap, die in eeuwenlang onontraadselde symbolen
haar heilsleer had vastgelegd. Het altaarstuk, bekend als de Tuin der Lusten, stond
nimmer in een kerk, maar in de tempel van een ketterse secte, die daarin haar
geheimste wetenschap aanschouwelijk geopenbaard wist.
Bruegel, die al opgroeide in een tijdperk van bloedraad en brandstapel, geeft, in
tegenstelling tot Jeroen Bosch, geen enkel blijk van religieuze gegrepenheid. Bosch
profeteerde het Duizendjarige Rijk, dat de mens, die zijn verloren gegane, adamitische
eenheid herwint in de vroomheid der paring, belichaamt. Bruegel geloofde niet. Zijn
levenswerk ademt zonder een enkele uitzondering de volstrekte overtuigdheid van
een volstrekte zinloosheid. Men heeft hem de Drollige genoemd, en Carel van Mander,
zijn tijdgenoot, beschrijft hem als een vrolijk gezel, die kermis en bruiloft langs trekt
en er de beschonken boeren schildert. Die misvatting heeft eeuwenlang stand
gehouden, en nog in de dertiger jaren beschreef Timmermans vanuit zijn roomse
blijheid hoeveel grapjasserij hij wel ‘uit Bruegel's werken geroken had’.
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Als er ergens geen Vlaamse leutigheid te beleven valt is het wel op de starre smoelen
der boeren, die Bruegel brassend en dansend afbeeldde. Met een haast boosaardige
opzettelijkheid heeft hij de lompe lelijkheid van hun bewegingen beklemtoond, de
vreugdeloze stompzinnigheid van hun gezichten onthuld en heel de trieste armoede
van een bestaan, verstoken van alle geest-drift, geopenbaard. Bruegel zelf heeft men
wel voor een boer gehouden; alsof ooit een boer zo zijn rotgenoten zou zien en
schilderen, zijn plezier van te schilderen enkel wegreddend in een hevigheid van
kleuren. Bruegel leefde in Antwerpen temidden van een libertijnse troep schooierende
schilders en halfbakken humanisten. Hij heeft zich door hun buitenissigheid niet te
veel laten beïnvloeden, maar hem te zien als schilderende boer of stedeling met
hedendaagse zin voor folklore is bepaald een kwalijke misvatting.
Hoe Bruegel tot zijn absurdisme kwam zal wel een raadsel blijven. Misschien was
het ook toen de actuele filosofie van een groepje mensen, in een tijd, waarin alles op
losse schroeven was komen te staan en een schrikbewind het land teisterde. Misschien
ook is het zijn zeer persoonlijke reactie op die tijd, - weigerde hij de toevlucht der
secte-paradijzen en de lichtzinnige droom der humanisten, om ten slotte de overtuiging
te behouden dat het leven een farce, absurd is. In de parabel der blinden vond dat
inzicht zijn meest beklemmende verbeelding. Wij weten niets, wij zijn dwalende
blinden, en elke leer, die nog weten voorspiegelt is blindheid die zich zelf niet kent.
Zo leiden blinden blinden naar de dood, hoopvol starend naar een gedroomd paradijs.
Maar de eerste valt, en de anderen vallen onafwendbaar. Trouwens - welk paradijs
is het gedroomde?: Waar boer, soldaat en klerk volgevreten liggen in Luilekkerland.
Wàt hen ook moge onderscheiden, hun dromen zijn gelijkelijk platvloers, en dàt is
hun gemeenzaam paradijs. Duidelijker kon Bruegel's scepticisme ten aanzien van de
sectarische overspannenheid niet zijn; hij wantrouwt elke heilsleer als vorm van
blindheid, en elk heilsverlangen als platte genotzucht. Wanneer er al een daad op
aarde is, uit groots verlangen gesteld, wat zal haar weerklank zijn? Icaros valt, offer
van zijn roekeloze droom om aan menselijke beperktheid te ontstijgen. Maar de boer
ploegt verder, de herder staart naar de wolken, de visser, die Icaros voor zich in de
golven ziet verdwijnen, werpt onbekommerd zijn netten uit. Wie gelooft, dat het ooit
anders was, vergist zich. Christus werd geboren, maar de drie koningen, gehoorzaam
aan een onbegrepen bevel, staan met domme, huichelachtige gezichten rond kind en
moeder. Het volk op de achtergrond roddelt en grijnst, of geeft blijk van een
onnozelheid, die hoogstens ontroert door haar
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hulpeloosheid. Niemand in het dorp in de sneeuw, op het kleine doek der aanbidding,
slaat ook enige acht op de aanwezigheid der koningen, en het kind ligt in de schuur
als andere kinderen der armen. Bruegel is hardnekkig nuchter. De mythomanie der
pausgezellen imponeert hem niet, de vervalsing der geschiedenis om een dagelijkse
gebeurtenis weigert hij te aanvaarden. Wanneer Christus de kruisweg gaat is de hemel
lentelijk blauw, werpt de zon een lichte vrolijkheid over het landschap, maakt het
volk zich op voor de niet alledaagse gebeurtenis als voor een feest. In Janplezieren
rijdt het aan, vrolijk en uitgedost. Op de plaats der kruisiging is een op kijkspel beluste
menigte al saamgestroomd. Niemand let op de man, die in elkaar zakt onder het kruis.
Men snoept en hoepelt en is vergenoegd. Op de voorgrond staan de enige treurenden,
Maria en Johannes, verloren naast het gewoel.
Als mieren kruipen mensen in zinloze bedrijvigheid tegen heuvels op terwijl Saul
zich, om de hoon der Filistijnen te ontgaan, in het zwaard stort, onbemerkt. Zinloos
is elke bedrijvigheid, - een mateloze misrekening, bouw aan een Babelse toren.
Koning en bouwmeester staan op het doek naast de grootscheepse demonstratie van
hun prometheïsch verlangen, met vernuft en ijver de hemel te lijf te gaan. Maar een
hemel was er voor Bruegel al niet meer, alleen een aarde vol mismaakten en kreupelen,
dommen en bezetenen, sluwaards en hebzuchtigen. Paradijs is het landschap, waarin
de mens echter galgen opricht. Heiligheid is schijnheiligheid: onder de zwarte mantel
van de man die in rouw gaat om de trouweloosheid der wereld hangt de buidel geld,
die hij aan de wereld verdiende. Er is enkel de troost der schoonheid: de wisseling
der seizoenen. Er zijn de jagers, die in de winteravond huiswaarts keren; vuur brandt
voor een herberg, boven witte velden staat een hemel strak en grijs. Er zijn de donkere
dagen, waarop de wellust der melancholie het landschap betovert, er zijn de oogsten
van koren en hooi en er is de thuiskeer der kudden. In dat alles is de kleur, troost der
schilders, die, aan de vraagstelling van zin of on-zin voorbij, aanvaarden om de kleur.
De wereld is immers alleen als kijkspel aanvaardbaar; in elk ander opzicht is zij
absurd. Wil tot macht regeert haar: de grote vissen eten de kleine. Af en toe breekt
waanzin los, dan heerst het absurde openbaar. Als een krankzinnig wijf neemt
bezetenheid wraak op rede; achter de ‘Dulle Griet’ trekken de ontketenden
brandschattend door stad en land. Helse tussenwezens bevolken de aarde, demonen
heersen in de lucht. Duivels dansen om de levensboom, de aarde staat in vlam.
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Dat was het voorspel. In zijn sterfjaar schildert Bruegel de triomf van de dood.
Slagorden van geraamten rukken aan, ontzette stervelingen weren zich vergeefs.
Riffen slepen het net, lijken komen aan wal. Vanuit een vervallen burcht aan het
water blazen benige herauten de doodsboodschap over het trieste landschap uit. Als
zwarte muilen sperren zich reusachtige vallen open, en de magere apocalyptische
ruiter jaagt met gestrekte zeis het radeloze volk de val binnen. Een grijnzende dood
zit schrijlings op een uitgeteerd paard, dat een kar vol schedels trekt. Zijn trawant
laat de knerpende klanken van een ratel boven de krakende wielen uitklinken, een
raaf maakt de rit mee. Een boer en zijn vrouw, bij de arbeid verrast, worden onder
de wielen vertreden; door de witblinkende tanden van het paard blaast een stinkende
adem in het angstvertrokken gelaat van een neergeworpen vrouw. Een gezwollen
lijk drijft op het water, de kade is versierd met doodshoofden. Een peinzend rif rust
uit van de vernietiging. Op de voorgrond houdt een grijnzend geraamte een koning
het tijdglas voor - koning of burger, kardinaal of landsknecht, voor de dood zijn zij
allen gelijk. Een vastenavondgek tracht onder tafel te vluchten, - vergeefs. Een
edelman trekt zijn zwaard tegen de dood, alsof die te bevechten viel. Een cynisch
geraamte begeleidt het liefdelied van een minnaar op een viool.
Achter grote schilden met het Kruis erop staan onafzienbare cohorten geraamten
voor een nieuwe aanval gereed; op twee pauken slaat een rif de dodenmars. Op kale
bergen heffen galgen en raderen vergane lichamen de lucht in; met een lang zwaard
onthooft een gebeente een man, die in doodsnood de handen voor de ogen houdt. Op
de gladde zee vergaan brandend de schepen, een zwarte walm verduistert de hemel...
Tegen een rode vlammengloed luidt de doodsklok over de vlakte, waar de laatste
strijd gestreden wordt. Een ontvleesde arm wijst het uur: middernacht.
De wereld een narrenschip, dat de dood in de zeilen blaast. Met maar één werkelijk
probleem: meevaren of overboord springen. Bruegel heeft de tocht tot het eind toe
meegemaakt, eerlijk het logboek bijgehouden en op de laatste bladzij het doel van
de reis geschilderd.
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Albert Vigoleis Thelen
Goethe's Gespräche mit Frau Eckermann
Bei den Aufstockungsarbeiten des bombardierten Goethehauses fand ein Weimarer
Schutträumer ein Bündel beschriebener Blätter, deren Sichtung ergab, dass es sich
um vertraute Mitteilungen und Tagebucheintragungen von Johanne Bertram, Braut
und nachmaligen Frau Eckermanns handelt, die demnächst der Weltöffentlichkeit
geschlossen als ‘Goethes Gespräche mit Frau Eckermann’ zugänglich gemacht
werden. Vom Vorhandensein dieses Memorials wusste man nichts. Es war selbst der
Goetheforschung entgangen, dass Goethe zur Frau seines Chronisten in ein intimeres
Verhältnis getreten war, dessen Früchte nun doch noch auf die Nachwelt gekommen
sind. Diese Auffindung der Eckerfraulichen Gespräche - und das im Goethejahr
1949! - stellt die Goethephilologie vor neue Aufgaben und jeden Goetheleser vor
eine neue Erschütterung. Gewiss gehe ich nicht so weit zu behaupten, dass künftige
Geschlechter den zweiten Weltkrieg ursächlich dahin deuten, dass er kommen musste,
um durch Ausbombung einer verschollenen Handschrift ein verzerrtes Dichterbild
in die ewige Reinheit des Göttlichen schlechthin zurückzuformen, was böse Mächte
in den Dienst der Dichtung stellen hiesse; doch bin ich überzeugt, dass unsere
abendländische Kultur jetzt in eine neue Aera eintritt, das Aeon der Frau Eckermann.
Die Handschrift ist von unbekannter Hand illustriert, möglicherweise von Goethe
selbst, der um sie gewusst hat und sie zu geeigneter Zeit zu eskamotieren verstand,
um seinen guten Namen besorgt. Durchschüsse und Glossen wie ‘Ei! Ei! mein
Schröcken!’, ‘Hanne, heut oder nie!’, ‘Ist mir, als säh' ich mir ins eigne Herze!’
beweisen, dass Goethe das Tagebuch genau studiert hat.
Ich lasse einige der schon einwandfrei entzifferten Aufzeichnungen folgen:
Mittwoch, den 24. Mai 1807
Bei Goethen zu Tisch, wo jeder sich seiner freien Natur überliess, ohne indessen
die Gesittung zu gefährden, und die Bratkartoffel wie von selbst das Gespräch auf
die Urphänomene lenkte. Der Angebetete legte mir eigenhändig von dem Weimarer
Schnittlauch vor, der damals gerade in aller Munde war, noch
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vom Dufte des west-östlichen Mistbeetes überhaucht. Auf Ersuchen Sylvestres zitierte
Goethe selbst die berühmte Stelle, obwohl er beim Morgenimbiss schon ein Gleiches
hatte tun müssen. Dabei sah er mich zweimal an (nicht einmal, wie es noch selbiger
Stunde von Neidern herumgeboten wurde; die scheren mich nicht, ich bin meines
Wölfchens sicher!) und machte er so den Tag zum glücklichsten meines Lebens.
Wenn ich nun hier die Verse folgen lasse, so weiss ich mich doch unvermöge, ihnen
jene vegetabilische Versalität von Goethes Stimme mitzugeben, die ein jeglich von
ihm vorgebrachtes Wort zum orphischen Urwort überhöhte.
Nimmer will ich dich verlieren,
Schnittlauch, hebe meinen Geist!
Mögest meine Schüssel zieren,
Aus der Schiller schon gespeist.
Ach was ist die feine Küche
Ohne deiner Stengel Duft!
Selbst Suleikas Wohlgerüche
Füllen so nicht Weimars Luft.

Volle sechs Minuten herrschte Schweigen. Wer nicht in seinen Teller blickte, und
Niemand blickte hinein, schaute Goethen in sein wundervolles Auge. Ein junger
Steiermärker, Tages zuvor mit der einzigen Empfehlung seiner Hirschledernen bei
Hofe angekommen, um dem Herrn Rat einen Pichlerhut mit Gemsbart eigener Strecke
in die Stirn zu drücken als Ausdruck des Dankes für Goethens völkerversöhnendes
Interesse an den Watschentänzen seiner Heimat, er jauchzte erschüttert auf, und das
Jodeln brach den Bann.
Es war indessen spät geworden, und Goethe bat mich, die Tafel aufzuheben. Dann
erhob er sich selbst. Im Weggenen sagte er noch: ‘Der Schnittlauch ist eine deutsche
Speise, aber die Deutschen sind dessen nicht allezeit eingedenk. Sie zerstückeln alles
in ihrer anbrüchigen Sucht, das Grosse nach dem Gesetz des geforderten Wechsels
auch im Kleinen zu erkennen, wo ich selbst zeitlebens bemühet bin, noch im Kleinsten
gross zu sein. So erniedrigen sie alles. Und wären sie auch ständig der Herderschen
Maxime gewärtig, dass wo der Schnittlauch aufhört, der Knoblauch beginnt, es stünde
besser um unseren deutschen Sauerteig.’ Während er dies sagte, liess er mir seine
liebe Hand, die ich heiss küste. Sanft zog er mich in das Zimmer der Juno Ludo visi,
wo wir noch lange der Vertraulichkeit pflegten und er mich teilhaben liess an seinem
Stirb und Werde. Dabei ruhte seine Linke in meinem Mieder.’
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Freitag, den 18. September 1910?
Nach Mittags auf einen Sprung zu Ihm. Er war beseligt und zeigte Affekt, denn
so sehr er die Frauenzimmer mochte, mich mochte er mehr, weil er die wenig
Unterrichteten duldsamer fand. Er bat mich für den Abent zu sich. ‘Komme sie auch’,
sagte er neckisch, ‘sonst möchte sich's fügen, dass ich die Nacht alleine bestehen
muss.’
Ich hatte kein Arg bei solchen Sprüchen, erkannte aber bald den besonderen Sinn,
als ich mich zur Tafel einfand. Ausser Goethen war noch der Baron von Reutern da
und Wildbannförster Hundeshagen. Niemand sonst? Ein betretenes Schweigen
herrschte, als ich das sogenannte Urbino-Zimmer betrat, wo nur bei ungemeinen
Anlässen gespeiset wurde. War ich der Grund dieser Begünstigung? Mein Herz
schlug sichtbar im Mieder und musste ich schier den Busen drücken, um seines
Schlagens Herr zu sein. Doch galt die Aufmerksamkeit nicht mir, wie ich nun in
Bälde bemerkte. Ein nackter schwarzer Mann trat aus dem angrenzenden
Decken-Zimmer herzu, nur mit einer Tanga bekleidet, dass ich aufschrie. Der
Negermensch grinste und lehnte sich an eine hohe Lanze, dem einzigen Stück, das
von seiner Nacktheit hätte den Blick ablenken können, wär die Haut nicht so
schauerlich glänzend gewesen. Goethe fühlte, dass eine Erklärung am Orte sei und
er sagte: ‘Dies lieben Freunde, ist der grosse Ssoba Giatassa vom unerforschten
Oberlauf des Zaïre. Herder hat ihn kommen lassen für seine “Stimmen der Völker”
und ich hab ihn mir ausgeliehn für Bildingsversuche am unverbildeten
Menschenkinde. Wenn sich die Geschicke mir gütig erweisen, mag ich wohl einen
Blick tun können in die Weltseele vor der Erschaffung der weissen Rasse, an deren
Determinabilität wir kranken.’ Es ergriff mich wundersam und schaurig, wie Er so
ohne Furcht neben dem Ungeheuer stand. Ich fragte leise, ob das Scheusal unsere
Rede verstünde. ‘Nein’, sagte Goethe, ‘unserer Sprache ist er nicht mächtig, und wir
nicht der seinigen. Das schafft das reine Verhältnis und den höheren Standpunkt.
Nachher wird er uns etwas singen.’
Nun begriff ich, warum der Kreis so gelichtet war. Wir gingen zu Tisch, wo auch
der schwarze Mann ansass. Ein Couvert war für diesen nicht aufgelegt. Auf meine
Frage bemerkte Goethe: ‘Leider huldigt unser Ssoba der das natürliche Gefühl
empörenden Sitte, das Fleisch seiner Nebenmenschen zu verzehren. Solange er aber
diesen Brauch hier nicht übt, ist mir sein Wesen noch mehr der Betrachtung wert.
Wir müssen uns an allem bilden und den Austausch haben mit allen Völkerschaften.’
Dabei nickte Goethe dem Kannibalen huldreich zu. Dieser
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schwang die Lanze, wobei mehrere Vasen und Gipsbüsten in Trümmer gingen; dabei
stiess er gurgelnde Laute aus. Wir alle erschraken sehr. Dann verliess er das Zimmer.
Nur der starke Wildgeruch blieb in der Luft. ‘Er schleicht sich ins Weimarer Holz’,
warf Hauses ein, ‘suchend, wen er verschlinge. Der gesittete Kreis meines Hauses
hat aber vermocht, dass er bei Tisch seiner Gier gezügelt hat. Schliesslich muss er
ja auch etwas zu sich nehmen. Dass er 's nicht zu üppig treibe, dafür wird
Hundeshagen jetzt die Flinte schultern. Solche Disproportionen der Mächte der Natur
müssen wir überwinden. Ich glaube an die schwarze Seele.’
Da unsere Liebe allen eine Heimlichkeit war, pflegte Goethe mich bei Tafel
zuweilen mit seinem herrlichen Fusse anzurühren. Ein solches Begegnen unter dem
Tische geschah auch, als der schreckliche Fresser noch ansass, und ich schauderte
beim Gedanken, es könne die schwarze Zehe des wilden Fürsten sein. Doch war's
diesmal nur Goethes Pudel gewesen, der unterm Tische schnuppernd philosophierte
und dann sein Bein am Bein des wüsten Fremdlings hob.
Sonnabend, den 3. August 1813
Mit Goethen in der neuen Kutsche vor die Stadt gefahren, wo er sich mit dem
herzoglichen Ziegenhalter Knebel traf, dem Wiederentdecker der etruskischen
Springschürze. Man unterhielt sich über das grosse Ziegensterben im Wallis, das die
Kanzleien der europäischen Höfe noch stark beschäftigte. Goethe schenkte dem
rätselhaften Geschenen seine volle Aufmerksamkeit, was unserer Liebe ein Weiniges
abträglich war. Aus der Beiden Konversation entnahm mein schuchter Sinn, dass
Goethe gute Gründe habe, die Frage nach der Heimat der Urpflanze zu klären.
Des Abends waren viele Gäste in den Zimmern, und bald drängte sich alles um
Goethe, um an dessen redekünstlichen Aesserungen Anteil zu haben. Abermal war
die Ziegenpest Gegenstand der Erörterungen. ‘Ich habe mich heute wieder’, hub
Goethe an’, in die Stichte von Urs Graf dem Mittleren vertieft, wo vor allem das
Blatt, die Ziege und der Tod' mir eine Angelegenheit tiefer Beschauung bleibt. Nie
kann ich dieser Geiss ins Auge blicken, ohne dass mich Göttliches anwandelt. Und
denken zu müssen, dass die schweizerständige Spezies nun den Tod in grossem
Massstabe an sich erfährt, das legt Bitternis auf meine Zunge.’ Auf die Frage von
Hofrat Voigt aus Jena, ob man der Seuche keinen Abbruch tun könne, in dem man
die Ziegen zwänge, von ihrer vegetarischen Lebensweise abzustehn, weil sie wohl
am Kräutergenusse eingingen, meinte Goethe: ‘Lassen wir sie noch
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ein wenig pflanzlich sich nähren, dann fördern sie unsere morphologische
Wissenschaft, allwohl um honen Preis. Denn ich meine sagen zu dürfen, dass sie
vom Urblatt gefressen, und dieses dann im Wallis bodenständig sei, mit allem Gift,
wie es der Urpflanze eignet.’
Da ich Goethen so voll forschenden Eifers sah für die gute Sache und die
fortgeschrittene Stunde doch für ein kleines Getändel wenig schicklich erschien, bat
ich ihn, noch mehr über sein Verhältnis zur helvetischen Nation zu sagen. Das tat er
gern. ‘Die Eidgenossen sind mir lieber, als es in meinen Schriften zum Ausdruck
kommt. Seit meiner zweiten Besteigung des Säntis und der starken Zuneigung, die
ich zum Vreneli Zuppinger auf der Megglisalpe fasste, erkenne ich in dem emsigen
Völkchen die grosse Gesetzlichkeit alles Irdischen, die sich auch an Käselab erfüllen
kann.’
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Jac. den Haan
Het eiland der sirenen
Motto: Een boekwinkel is een kruithuis, een dynamiet-magazijn, een gifkast,
een bar met bedwelmende dranken, een opiumhol, een eiland der sirenen.
John Cowper Powys
Het moet zoo ongeveer in 1944 geweest zijn. Ik verdiende een eerzame boterham in
zoo'n kruitmagazijn, zoo'n opiumkit, zoo'n boekwinkel, en onze verrichtingen
bepaalden zich in hoofdzaak tot het voorkómen dat ook de leege planken nog uit de
winkel verkocht werden. We scharrelden nog zoo'n beetje in inteekeningen op
encyclopedieën, die na de oorlog wel eens zouden uitkomen. Toen dwaalde de dikke
dame binnen en ze vroeg me: ‘Zoo'n encyclopedie, bin'da leesboekn?’
Dit is een gigantisch moeilijke vraag. Dit is een veel moeilijker vraag dan die van
de vorige week toen een andere dame binnenvoer en vroeg: ‘Hebt U ook de
Uebergang des Abendlandes van Huizinga voor mijn zoontje van veertien jaar?’
Dat was namelijk maar schijngigantie want toen de eerste nevelen optrokken lag
daar het zoo schokkende probleem meteen in drie stukken uiteengerukt, simpel voor
mij. Ten eerste: Spengler Untergang des Abendlandes. Heb ik niet. Ten tweede:
Huizinga. In de schaduwen van morgen. Heb ik niet. En ten derde, de mogelijkheid
met het oog op de leeftijd: Karl May Kara Ben Nemsi, de Held uit het Avondland.
Heb ik ook niet. Wég probleem. Wég dame.
Maar dit! Hier gaan levensbeschouwingen eerst voorgoed uiteen! Deze vraag is
waarlijk een vakfilosofisch knooppunt. Want in dat vak zijn er menschen die dit
moment een keerpunt in hun leven zouden noemen; die onmiddellijk zouden gaan
spreken in gelijkenissen, die zouden beweren dat dit toch maar het mosterdzaadje
was van vroegere boekenweken, die zouden uitroepen: ‘Werpt Uw brood uit op de
wateren’, en ‘Zie je nu wel’, en hoe heerlijk alles nu worden ging.
Anderen, de somberen daarentegen, voorzien dat deze liefde voor de letters feitelijk
en ongeneeslijk meer op Ringers gericht is dan op Van Krimpen, en dat deze liefde
bij de eerste gelegenheid tot Ringers zal wederkeeren, hetgeen de zolders der
boekhandelaren op erger wijze dan ooit zal moeten doen kraken. Desalniettemin zijn
er...
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Maar de vraag was allerminst rhetorisch, ze eischt een onmiddellijk antwoord en ik
probeer zoo snel en elegant mogelijk uit de problemen te draaien door haar te vertellen
dat het, mevrouw, wel boeken zijn om in te lezen, maar toch eigenlijk weer geen
leesboeken. Ik leg haar uit hoe zoo'n apparaat in elkaar zit: het bestaat niet uit een,
het bestaat niet uit twee, het bestaat uit wel achttien deelen, en na de oorlog,
mevrouw...
Maar mevrouw heeft begrepen dat ze de deelen toch niet mee kan nemen en ze
heeft alle belangstelling verloren. En of ik nou werkelijk nog niet een mooi boek
heb, een echt mooi boek, een triologie of zoo...
Mevrouw treft het wel. We hebben net weer versche aangekregen, en ik laat haar
het nieuwste epos van de padschoffel zien, het laatste hooglied der bojaren van
Rinsummergeest, veel bodem en slechts weinig bloed, zooveel bunder en zooveel
bunder: c'est l'amour, en het teeder nijgen der blonde hoofden onder de balken met
de zijden spek, maar toch ook weer met al dat onzegbaar levensleed achter het
borstbeen.
De aantrekkingskracht van de driedekker is een der diepste geheimen van mijn
vak. Wat zouden er eerst voor mogelijkheden in een zesdekker verscholen liggen!
Als je een beetje handig was, en je had niets anders, kon je in die dagen wel een oude
druk van het Nederlandsch Handelsrecht in drie deelen kwijt raken, vooral met linnen
banden en op goed papier.
Ik betrok mijn wacht weer bij de planken waarop slechts hier en daar nog een
eenzame trilogie vertoefde, en een verdwaald werk over vetzucht, waaraan weinig
behoefte was. Hoe eenzaam zoo'n trilogie ook op die uitgestrektheden stond, ze viel
zelden om, ze was van binnen bijna geheel van hout met wat papier vermengd. Daar
bij die planken heb ik toen mijn eerste droom gedroomd van de vernietiging. Ik
droomde dat ‘Papieren Jan’ kwam, een figuur van twee bij één meter, met
overeenkomstig groote voeten waaraan hij schoenen met koperen neuzen heeft laten
construeeren. Met deze apparaten trapt hij het oud papier, dat een weerbarstig
materiaal is, in groote zakken.
‘Jan’, zei ik tegen hem met een geeuw, ‘Jan, nu maar alles bij de vodden! Alles,
hoor! Hier dat moois met de titel En het leven leeft, al die wuivende korenhalmen,
die zomernachten waarin het gedonder begint, al dat huwelijksleed van
augurkjestelers, al die lyriek van zonnewielen aan boereschuren, al die Knudden zus
of zoo, die oorlogslinklaters, al die sabbige sabbes, nou alles maar eens bij de vodden,
Jan! We gaan er eindelijk weer eens een boekwinkel van maken, een lief schuurtje
met dynamiet, een blauw eiland der sirenen, met voortreffelijke stroppen, en veel
‘moeilijke’ boeken, een berg klassieken en heel
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zuinig met de best-sellers! Trappen maar, Jan! Alles maar in de zak!’
Ik redde de bibliografieën en het kostbare exemplaar van The Private Papers of
a Bankrupt Bookseller, omdat ik dat nog wel eens noodig kon hebben, en toen
ontwaakte ik uit mijn gewelddadig gedroom.
Ik was er wel wat ontdaan van. Ik had steeds gemeend dat je alle boeken met rust
moet laten; dat in het vuil van de een de parel voor de ander wel eens kon zitten, en
dat er nooit teveel boeken konden zijn. Nu, achteraf, moet ik toegeven dat in die
jaren de vlam wel eens laag brandde. Misschien bleek mij te vaak dat boeken, die
sterke pantseringen tegen de wereld, als zooveel ander onneembaars, van gewapend
karton waren. Misschien ook had ik een ernstig tekort aan vitamine C.
Na die eerste schrik bracht die droom me dichter bij het voorval van lang voor de
oorlog. Ik zond toen eens aan een neus- en keelarts een medisch werk ter inzage. De
loopjongen bracht het omgaand terug met de mededeeling: ‘Hij zee: ik heb al boeke
genog’. Dit elegante bericht van deze H.C. Earwicker, deze zeergeleerde Persse
O'Reilly bleef mij steeds bij als een voorbeeld van een waarlijk uitzonderlijke
wijsheid, een ultima sapientia, waarnaar ik zelf al zooveel jaren tevergeefs streef.
Hier dus de man die verder was dan de goede vriend, die, in zijn kamer met de wanden
van verzorgde en welgekozen boeken mij zoo dikwijls zei: ‘Je moet toch eigenlijk
aan het eind maar een klein plankje overhouden, een páár boeken maar! Ik ga weer
een heeleboel verkoopen’. Hij verkocht een heeleboel, en dan eerst langzaam, en
later sneller kocht hij van dat geld en van ander geld er toch altijd nog weer meer
boeken bij. Maar in beginsel was hij het eens met Richard Jefferies, die zei dat je
alle boeken in de wereld, die werkelijk boeken waren, voor tien pond kon koopen.
En in beginsel, ha, dat beginsel... was hij het volstrekt oneens met het versje van
Robert Leighton:
O, then the bliss of blisses, to be freed
from all the wants by which the world is driven;
with liberty and endless time to read
the libraries of Heaven...

Dat is wel zeer bepaald de tegenkant. Altijd meer, altijd nieuwer of altijd ouder,
graven maar en aansleepen, boren en wroeten! Altijd! Heaven! De hemel weer als
wenschdroom. Dat is voor de een de onmetelijke bibliotheek, en voor de ander een
altijddurende voetbalwedstrijd. Altijd en altijd! De hemel een voortzetting van het
jagen, maar dan zonder rompslomp, nog
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meer gespecialiseerd, nog meer toegespitst dan hier op aarde mogelijk is. De hemel
zou daarentegen voor de ander nu juist wel eens het einde van de jacht kunnen zijn,
niets meer en ook niets minder dan die eene kaart die de eindelooze en uitzichtlooze
patience eensklaps en weldadig oplost, dat nieuwe zintuig dat alle dingen in het juiste
licht plaatst, alle vraagstukken verklaart en alle honger stilt; dat eene boek dat in de
hand achterblijft, en waarin het woord staat geschreven, het magische woord, het
woord dat ‘de naam noemt en het wezen der dingen bezweert’. Het Woord in Het
Boek dat alle woorden in alle boeken teniet zal doen.
Het is eigenlijk dezelfde vernielzucht, dit grimmig schouwspel, dit eind van alle
boeken, en bij het vertoonen van deze beide films: die hemel als één groote bibliotheek
en steller dezes die er in ronddraaft, er ladder op en ladder af klimt, vlijtig als de
mieren en met spinrag in de baard, of het krasse beeld van weer steller dezes op een
troon met dat dunne boekske met dat eene woord in de edele hand, moet ik toch, al
is het met een zucht, maar om die ladder verzoeken. Want dat eene boekske is verraad.
Verraad aan de liefde. Ik geloof dat je lief moet hebben zooals de zon schijnt en
zooals de wind waait: gratis. Zoo heb ik van boeken gehouden en zoo wil ik er ook
maar van blijven houden: alleen voor mijn plezier. Niet om er geleerder, niet om er
rijker van te worden, niet uit tijdverdrijf en niet om de ultima sapientia te verwerven.
Nee, daarom toch ook maar niet... maar zoo maar, alleen om een boek in je handen
te hebben, een stevig boek in een redelijke hand. En ik ga er nu meteen maar iets aan
toevoegen dat sommigen zal doen verbleeken van ergernis, wel eens
protestbijeenkomsten van onderwijzersbonden kon veroorzaken, grimmige toorn
kon doen ontsteken en knersing van tanden, maar daar gaat het dan toch maar: je
kunt wel van een boek houden zonder er zoo heel veel in te lezen.
Afschuwelijk nietwaar, en waar moet dat heen met de culturele waarde van het
boek en de veredelende werking en het paedagogisch effect? Ik weet het waarachtig
niet en het blijft mijn geringste zorg.
Het probleem van heel veel of heel weinig boeken is voor mij ten nauwste
verbonden met het vraagstuk van het coupé-raampje, of het probleem van Adam's
navel - zoo die aanwezig was. Want in dat treinraampje kan je óf het landschap zien
óf jezelf. De bestudeering van het landschap, dat is de buitenwereld, en ook de
nieuwsgierigheid naar de omstandigheden van de samenleving, het hoe en waarom
en vooral het waartoe van massale reacties gaat bijna steeds over in een toenemende
zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de medemensch,
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en heeft wel dikwijls als punt van uitgang een wat haastig geconstrueerde, of slordig
geërfde basis, die men dan wereldbeschouwing, godsdienstige overtuiging of wat
dan ook gaat noemen, en als resultaat een reeks vaste en schijnbaar weloverwogen
meeningen. Met deze meeningen die bijna zonder uitzondering een aantrekkelijke
algemeenheid bezitten, werpt men zich in de maatschappij, men bouwt, organiseert,
schept; men wordt er Kamerlid mee, minister, predikant, zakenman. Men vervluchtigt
vrij pijnloos, slaat neer in een naamlooze vennootschap, een hofje, een economisch
stelsel of in een serie geschriften die een deeltje van ons cultureel bezit zullen vormen
en toekomstige cultuurbouwers een onmisbare steun zullen verleenen. Voor deze
landschapkundige bestaat een enorme literatuur, een literatuur met een groote zin
voor waarachtigheid; een rijke erfenis, het domein van de fijnste observaties, de
helderste en geniaalste bewijsvoeringen. Deze literatuur is lenig en zonder grenzen,
vol inhoud, boeiend als het leven zelf, schoon en afwisselend als dat landschap.
Wezenlijk waardevol. Het is de eindelooze wereld der bibliotheken waarin we
verstrooid ronddraven, en toch weer onze eigen waarheden uit de oneindigheid
graven. De meesten van deze verstrooiden evenwel blijven het boek beschouwen als
een werktuig, een instrument om iets van te leeren, of om zich te ontspannen. Ze
zien het dikwijls als een verdooving of afleiding voor te kwellende gedachten; ze
ondergaan het als een dagdroom, hoe verder verwijderd van het al te naargeestige
milieu van iedere dag, hoe liever. Zij waardeeren hun lectuur naarmate ze er om
kunnen lachen, er zoetekens om kunnen weenen, of er mateloos door geboeid worden,
maar het zou hen verbazen wanneer ze bemerkten dat een geschrift een onmisbaar
en reddend bezit kan zijn.
Zij ondergaan de afkeer van het luchtledige en ze beschouwen hun lectuur als een
zoete vulling van het te leege hulsel van het dagelijksch bestaan, bij voorkomende
gelegenheden af te wisselen met een film, gymnastiek op de barkruk, of andere
ontspanningen.
Er is evenwel een koudere verlatenheid, er is een andere eenzaamheid dan deze
tijdelijke en opvulbare. Dan is de horror vacui een nood geworden, zoo kwellend als
de nood om adem. Het is een nood die uit zijn wezen het reeds onmogelijk maakt
dat men zich wendt tot de menigte, tot de broeders, een nood die onverzoenlijk staat
tegenover de prediker, een nood, die het woord niet afwijst, het integendeel te hoog
waardeert voor een mechanisch gebruik. Want voor hen is juist dat woord de eene
mogelijkheid nog tot ontkomen, en daarom ook willen zij van het woord een soberder
gebruik maken omdat het een laatste middel is tot peilen, tot het zoeken naar de
tweede werkelijkheid.
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Deze tweede werkelijkheid, deze waarheid, die, zooals Roland Holst zegt, méér is
dan de som van alle feiten kan men, met en door zichzelf, óók in het treinraampje
bestudeeren.
Ik vind het belangwekkend te bepeinzen wat er geschied zou zijn wanneer de
eerste mensch, in plaats van de nog dwalerige blik omhoog te heffen en een boom
te ontwaren of een dier, naar beneden gekeken had en de wondere wereld van zijn
navel had ontdekt. De verbazing over de geheimen van ziel en bloed, geest en instinct,
de ontdekkingstochten in het zelf zijn verschijnselen die eerst laat in de geschiedenis
der menschheid optraden en volgens sommigen eerst bij de neergang van die historie.
Of de volgehouden navelstudie het menschdom in stinkender moerassen had geleid
dan waarin het zich nu bevindt, is een onvriendelijke en onvruchtbare speculatie. De
eerste blik gold nu eenmaal de boom, en de eerste neergekraste teekens zullen nu
eenmaal mededelingen geweest zijn en geen bespiegelingen. Alles werktuig. De
ik-studie, zoo die er was, vond geen neerslag in de literatuur, hoe wijsgeerig de
Grieken, hoe nuchter en nieuwsgierig de Romeinen. Eerst de Renaissance brengt de
verandering, met de losser wordende mensch, losser in zijn vreugden, gebondener
dan ooit in nieuwe, ongekende verantwoordelijkheden. Zij ontdekte eindelijk de
mensch als een vat vol emoties en instincten, de navel en de geheimen daarachter.
Daar was ook de man met de spiegel, de man die de wijsheden van eeuwen overzien
had, en met dit bezit de blik naar binnen richtte met de vraag: Wat weet ik? Hij betrok
de wijsheden der boeken op zich zelf, op zijn eigen roerselen. Voor hem waren ze
voor het eerst niet de werktuigen tot weten en handelen, maar vergelijkend materiaal
bij zijn spiegelmanipulaties. Geen weten dat naar een doel moest, geen vaardigheden.
Kennis van het zelf, waaraan geen einde is. Het is dezelfde geesteshouding die de
bibliofilie deed ontstaan. Pour mon plaisir; het boek niet altijd als instrument, maar
ook als kunst, doelloos, desnoods alléén schoon. Gebannen door zijn voorbeeld zijn
enkelen sindsdien de spiegelaar gevolgd, en hebben ook geprobeerd in journaal of
memoires het zelfportret te teekenen. Het heeft een onmiskenbare aantrekkingskracht,
die niet het minst uit de illusie ontstaat dat het eenvoudig zou zijn. Maar nauwelijks
er aan begonnen, moeten we ervaren dat we tegenover het kernprobleem van het
leven staan: het probleem van waarheid en wezenlijkheid, dezelfde problemen waarop
onvermijdelijk een zoo groot etser - met alle bijtende zuren - van het zelfportret als
Gide stuit: ‘Les mémoires ne sont jamais qu'à demi sincères, si grand que soit le
souci de vérité: tout est toujours plus compliqué qu'on ne le dit’, zooals hij zoo
moedeloos opmerkt in Si le grain ne meurt.
Voor de introvert lijkt de wereld van het boek veel kleiner. Het
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is het domein van Montaigne, het is het plankje met steeds minder boeken, met het
eene boek, het miniatuur heelal van het eene woord, de cirkel die steeds nauwer
wordt, tenslotte navelgroot, en die waarschijnlijk uitloopt op het microscopisch
gezegde: zij die spreken weten niet en zij die weten spreken niet.
Wij, heerschers over het eiland der sirenen, gebieders van de dynamietschuur,
mixers van de cocktails met bedwelmende dranken, kunnen beide werelden dienen.
Wij verschaffen heul aan de zwervers en de wroeters, aan de geleerden en de
verstrooiingzoekenden. Van de persen van alle landen komen dagelijks en nimmer
ophoudend de stapels los. Oneindig veel schranders, oneindig vele situaties,
complicaties, bespiegelingen, analyses, verbeeldingen, feiten. En voor de zeldzame
zoeker naar het eene boek, voor hem die tegenover deze veelheid de bedrieglijke
eenvoud wil stellen van de beschrijving van de waarachtigheden van de mensch?
Hij blijft wel ophoopen in zijn eeuwig zoeken naar wat zich waardig genoeg moet
betoonen voor dat eene plankje. De verhouding van de oneindigheid der bibliotheken
tot dat eene boekske in die eene hand keert terug bij hen die met het boek omgaan.
De oneindigheid der onverschilligen tegenover dat andere uiterste: de eenzaamheid
van de bibliomaan.
De groep der onverschilligen schommelt tusschen de boekhaters - de enkelen die
een positieve haat hebben tegen alles wat boek is, en de velen die alleen maar die
boeken haten en graag zouden vernielen die ideeën bevatten afwijkend van hun eigen
denkbeelden - en dezulken die boeken alleen maar vervelend vinden. In alle kringen,
in alle lagen der samenleving kan men exemplaren van deze soort vinden, de geleerde
wereld allerminst uitgezonderd. Een goede vriend, die ik hoogacht om zijn smaak
voor een glas wijn, zijn veilige, betrouwbare, humorvolle nuchterheid, en die
zeergeleerd is in de natuurwetenschappen, liet mij eens zijn vakbibliotheek zien,
dewelke uit drie deelen Grimsehl bestond. ‘'t Ja’, zei hij, ‘da's eigenlijk nog drie te
veel. Als ik het over kon doen deed ik het heelemaal zonder’. Vier tot vijf
aandeelhouders in één tweedehandsch studieboek kan men in de studentenwereld
voldoende aantreffen.
Maar gelukkig komt de man veelvuldig voor, die regelmatig boeken gebruikt en
die boeken bezit omdat hij dat gemakkelijker vindt wanneer hij iets op wil zoeken,
omdat hij er zijn plezier aan gehad heeft, of uit een gematigd bezitsinstinct. Hij is
volkomen normaal, al zal zijn vrouw dat wel eens betwijfelen, wanneer hij eens in
de tien jaren toespelingen gaat maken op de aankoop van een tweede boekenkast.
Naast deze gematigde bezitter en gebruiker is er dan de bibliofiel. Aan het eind,
zeldzaam dwaallicht, de bibliomaan.
Hoewel Ter Braak in een artikel meer te keer gaat tegen het
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lezen dan tegen de boeken, hoewel hij met een zekere, zij het speelsche zorg om de
cultuur, zooals zijn collega Ortega y Gasset, de leeswoede aanziet, en er luchtigjes
aan wil herinneren, dat leven belangrijker is dan lezen, men met dit alles accoord
kan gaan, en er zelfs aan de horizon geen afkeurend woord tegen de bibliofilie in te
vinden schijnt, is zijn aanval in dat artikel, ook vanwege dat belangrijker leven, ook
min of meer gericht tegen de bibliofiel. Ik wéét het niet, maar ik neem vrij veilig
aan, dat Ter Braak in een boek de goede tekst meer waardeerde dan de goede letter.
Ik mag, dacht ik, zeker aannemen dat hij de ontwikkelde en intelligente mensch was,
die boeken gebruikte en ze bezat. Maar hij zou zonder twijfel de felste afkeer gevoelen
voor Charles Lamb, die zich met de kus op Chapman's Homerus buiten het leven
plaatst; hij zou niet veel goeds weten van de man die zijn luttele dagen vacantie
doorbrengt met het dag in, dag uit afzoeken van de boekenkisten aan de kaden van
Parijs, van de Quai de Tournelle tot de Quai d'Orsay, en die zonder één sensatie
tevreden weerkeert tot de verkoop van Derksen en de Laive, Leerboek der Vlakke
Meetkunde en deszelfs problmen.
De bibliofiel evenwel is een beslissend stadium verder dan de man met de
leeswoede die Ter Braak met zooveel nadruk kapittelt. De bibliofiel trekt zich niets
aan van zijn bloemlezing over ‘de gevaren van het lezen’. ‘Het lezen maakt
oppervlakkig’, zegt Ter Braak. Mijn bibliofiel niet, want ik zeg u dat hij naast zijn
specialiteit, nauwelijks iets anders leest dan catalogi. ‘Het maakt arrogant, het
bevordert het vellen van stellige oordeelen over Kant op grond van bijvoorbeeld de
Geschiedenis der Wijsbegeerte van Prof. Casimir’. Hem niet, want de bibliofiel zal
u de verschillende edities van Descartes of Spinoza opnoemen met hun drukkers en
formaten en marges en jaren en titelprenten en zijn oordeel geven over hun onderlinge
verdiensten en feilen, en ge zult in gepaste eerbied een dergelijke opsomming hebben
aan te hooren, want er is geen hooger gezag, omdat een bibliofiel een vergaand
specialist is. Hij is in waarheid een uiterst onschuldig schepsel, wel wat koortsig,
maar stellig niet besmettelijk. Hij maakt de aarde iets zwaarder door zijn
aanwezigheid, maar dat valt niet op, en dat hij het gewicht op aarde ongelijk verdeelen
zou door al te veel boeken op een punt, dat is: om zich heen, op te hoopen, is niet
waar, want de bibliofiel is niet altijd de man met de meeste boeken. Dat zonder de
bibliofiel Dr. Ter Braak zijn proefschrift over keizer Otto de Derde niet geschreven
zou kunnen hebben, is nog een punt in het voordeel van de bibliofiel, waarover met
de Ter Braak van zooveel boeken later te redetwisten zou zijn. Het feit bestaat. Als
er geen lieden waren geweest van wie bekend was dat ze zot genoeg waren om harde
florijnen neer te tellen voor bedrukt papier, dan zouden we nooit
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geschriften gehad hebben over Otto de Derde, want dan waren ze reeds vele eeuwen
geleden benut om er rolpens in te pakken of voor de aanzienlijk onwaardiger
doeleinden waarvoor men papier pleegt te gebruiken. Bibliotheken zijn voortgekomen
uit de particuliere verzamelingen van bibliofielen, en bibliotheekwetenschap en
bibliofilie was lange tijd hetzelfde, tot de bibliotheek ging stapelen en bewaren en
de bibliofiel ging kiezen.
Zou het nu, onder het vervoerend zingen van mijn sirenen, mogelijk zijn van de
ontwikkelde en intelligente mensch, die boeken gebruikt en ze bezit, een bibliofiel
te maken?
Ik las eens dat de eerste stap op deze weg des verderfs gezet wordt bij het koopen
van het tweede exemplaar van een boek waarvan men dus reeds een tekst bezit. Op
een dag laat ik de minister-presidenten dreigender door de luidsprekers loeien dan
gewoonlijk; op een dag stappen de diplomatieke stappen onheilspellender dan sinds
München het geval was; op een dag is de wereld niet meer te aanvaarden, de moeheid
alleen nog te verduren door haar totaal te negeeren. Nu grijpt mijn prooi naar een
boek als het Shakespeare boek van Prof. Kranendonk, of naar Logan Pearsall Smith,
On Reading Shakespeare. Het boeit, het prikkelt, en voor hij het weet is hij in
Shakespeare gaan kijken of het klopt. En terwijl hij langzaam leest, komen de
moeilijkheden: woorden die we niet meer verstaan, een interpunctie die naar ons
inzicht niet kloppen kan, en dan komt de wensch naar voren een verzorgder en
uitvoeriger editie te bezitten dan de complete 5 of 10 shilling-editie, die hij eens
kocht omdat het immers zo goedkoop was. En wie zoo ver kwam, verdwaalt al gauw,
alle minister-presidenten ten spijt, op zoek naar een verloren komma die klaarheid
moet brengen, tusschen de Arden Shakespeare, de Variorum editie, de Chiswick
uitgaaf, de Stratford bewerking, en hoe ze verder allemaal heeten mogen.
Hij ervaart, dat de commentaren van de hand van predikanten in deze zin onvolledig
zijn, dat ze de robuste kant van Shakespeare met veel godsvrucht, maar weinig
wetenschappelijke ijver negeeren. En hij zal aan één leven te kort hebben. Waarom
is Shakespeare nog zóó springlevend? Waarom vond men het ingezonden stuk in de
Times, naar ik meen in het laatst van de oorlog, in Engeland beschamend?
Alarmeerend? Het was uiterst kort:
‘Sir,
Shakespeare is out of print!’
Overgezet in het Nederlandsch, in de N.R.C., beteekent dit:
‘Meneer de redacteur,
Vondel is uitverkocht’,
een bericht waarop alleen de schooljeugd gereageerd zou hebben. Met lofzangen!
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Hoewel nu onze man zo langzaam aan verschillende uitgaven bezit van een tekst,
en dus de eerste schreden gezet zou moeten hebben, vind ik toch niet dat ik een
bibliofiel van hem gemaakt heb. Die verschillende edities, naar varieerende
grondteksten en uiteenlopende commentaren gebruikt hij voor de voldoening van
zijn belangstelling in de historische ontwikkeling van de Shakespeare interpretatie,
of uit een historisch, een filologisch, of een stilistisch oogpunt. Het is mij niet doelloos
genoeg. Ik toon hem nu de rijkdommen van Baudelaire. Hij krijgt Les Fleurs du Mal
zoo lief, dat hij zich eveneens bezorgd gaat maken over een komma, en de betrekkelijk
weinige en niet zoo belangrijke varianten gaat bestudeeren. Hij bezat een redelijke
editie, maar nu, op een kwade dag, koopt hij een tweede, hoewel er nagenoeg hetzelfde
in staat, en in dezelfde volgorde. Hij deed het alleen maar omdat hij deze geliefde
verzen in een verzorgder uitgaaf wil bezitten, ze zóó wil herlezen, een uitgaaf op een
zuiverder papier, met een letter die hem prettig aandoet, en in een band die goed en
degelijk en behaaglijk in zijn hand ligt, of precieus is, of waarvan het marokijn hem
onvermoed een sensueel gevoel geeft in zijn vingertoppen. Maar dan duurt het niet
zoo lang meer of hij gaat zich toch ook weer ergeren aan het feit, dat er wel eens
twee verzen op één pagina staan, dat aan het eind van de ‘Mendiante Rousse’ twee
regels verder ‘Le Cygne’ begint, dat voor Victor Hugo was, die hem niet bevalt, en
dat er naar zijn smaak niet bij hoort. Hij gaat verder zoeken, langzamerhand bewust
naar het ideaal: de schoonste vorm voor de schoonste tekst, en Baudelaire krijgt voor
hem gestalte. Hij verdiept zich in zijn leven, hij ontwikkelt meeningen over de
geheimzinnige Belgische jaren, en over de authenticiteit van Années de Bruxelles
waarvan het manuscript uit de collectie van E. du Perron stamt. Hij verzamelt nu
naarstiglijk alles óver Baudelaire, en valt, bij die jacht, onvermijdelijk in de Fransche
strikken van de ‘édition originale’. En alles ván Baudelaire, ook het apocriefe, maar
het moet nu, langzaam aan, toch wel iets bijzonders zijn, zoo bijzonder bijvoorbeeld
als de édition originale van Les Fleurs du Mal met de allereerste ‘couverture’, waar
de f. van Funambulesques met een groote majuscule staat in plaats van met een
kleine! Rarissime, rarissime!
Ben ik er nu? Heb ik hem zoover? En mag ik hem thans gaan verdedigen? Hij
doet niemand kwaad. Ook de cultuur niet. De bibliofiel is een diersoort, waarvan de
kwaadwilligste slechts zeggen kan dat ze onnut is, maar niet schadelijk.
Bibliofilie is inderdaad geen bezigheid waarvan men vacantie neemt, maar een
hartstocht, en ik kan haar niet verwerpelijker achten dan bijvoorbeeld biljarten. En
is de mierenvlijt van de bibliofiel eigenlijk niet een aardig schouwspel?
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Daar hebben we de heer Roger. Hij is een klein mannetje dat als kind al zeeziek werd
op een schommel, en zijn leven lang last zal houden van hoogtevrees. Toen hij in
een klein stadje eens niets beters te doen had, vond hij er een oud boek dat bij Estienne
Roger verschenen was en dat heete: l'Abbé de Bordelon, Gomgam ou l'homme
prodigieux, transporté dans l'air, sur la terre et sous les eaux. Amsterdam, Estienne
Roger, 1713. Hij leerde later dat hij bij toeval een vrij zeldzaam boek had gevonden,
maar al voor hij zoover was, bewonderde hij Gomgam en zijn collega's reeds dermate,
dat hij over de aeronautique een tweede boek kocht, en nog een en weer een. Nu
wroet hij in catalogi, hij bezoekt aucties, hij doorzoekt hooge stapels in oude
winkeltjes. Hij wil het vroegste hebben over de luchtvaart en hij krijgt een fraaie
collectie, maar ja, zijn Robert Paltock, over de reis van Peter Wilkins naar het land
van de vliegende menschen is in een niet-onberispelijke staat, en hij jaagt al zoo lang
achter een fraaie Caramuel de Lobkowitz, de allereerste ‘wetenschappelijke’, en
voort snelt hij, verdwijnend in een gammel winkeltje, waarvan de zoldering alleen
schijnt te blijven hangen bij de gratie van boekenzuilen. Zoo ijlt hij door het leven
en als hij akelig droomt dan is het van de beschamende staat van Robert Paltock, en
blijde, dan is het van een hemel met alleen unica op zijn gebied. Een hemel vol unica!
Maar ziet, hij heeft zich eenmaal te zeer opgewonden op een veiling, de halsdoek
niet te secuur om de verhitte keel geknoopt, dokterskoetsjes draven aan in de nacht,
bezorgde gezichten om zijn sponde...... Uit. De heer Roger is verleden tijd. Hij
onderzoekt of dat waar is van die unica, of, zoo hij niet altijd even netjes aan zijn
boeken gekomen is, ontvangt hij in het hiernamaals catalogi vol unica, die alle en
altijd juist verkocht blijken wanneer hij ze bestelt.
Hij is een hoogstaand man geweest die zich zijn verplichtingen herinnert, en hij
heeft zijn verzameling vermaakt aan de Rijks-bibliotheek van zijn woonplaats. Nu
is het uit met de pret, nu zal in Manilla een ander heer tevergeefs naar de zeldzame
P. Francesco Lana (met alle planches) van de heer Roger blijven hunkeren, het is
afgeloopen met het losse en zwierige leven dier fél bejaagde boeken. Van vlooien,
die wegspringen als je ze wilt vangen, worden het statige deelen in statige rijen in
statige verblijven. Als de bibliotheek haar bezittingen opbergt volgens een systeem
van formaten, komt de eens zoo heet begeerde Paltock te staan naast een studie over
Romeinsch recht met aan de andere kant Justus van Maurik, en zoo zij rijt volgens
wetenschappen komt de Lobkwitz misschien bij de curiosa te staan tusschen een
standaardwerk over zeeroovers en de niet zeer kuische memoires van een dame van
lichte zeden uit de achttiende eeuw. Nu, morgen en over honderd jaar.
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Maar nee, onze heer Roger was ondankbaar. Als de tranen van zijn gade gedroogd
zijn, zoo niet reeds er vóór, wenkt zij een expert, die de boeken van haar koopt, ze
in zijn catalogi opneemt, of ze voor haar veilt. De verzameling hervat haar
vlooienbestaan, ze springt uiteen in alle richtingen, en één vloo springt over het
wiegje heen van de snoezige baby die, eenmaal man geworden, om een herinnering
aan zijn Iersche grootmoeder, alles over Dublin gaat verzamelen. Hij jaagt en ketent
de Dublinvlooien over heel de wereld, hij wroet in catalogi...... men kent het. Bij zijn
dieptreurend verscheiden laat hij een waardevolle verzameling na en tot de zeldzame
dingen behoort ook zijn Wyndham Sadler Balloon. An Authentic Narrative of the
Aerial Voyage of Mr. Sadler across the Irish Channel, from Belverdere-House,
Drumcondra, in the neighbourhood of Dublin, on Thursday, October 1st. 1812, het
boek waarop de Heer Roger eens zo trots was. Is het niet aardig, al is het dan iets
gekneusd?
Kan ik nu, dirigent der sirenenzang, baas van de opiumkit, van mijn bibliofiel, die
jaagt naar de schoonste vorm van wat hij de schoonste inhoud acht, en die daarbij
bijna onvermijdelijk geraakt tot het zoeken naar het zeldzame, naar wat hij alleen,
of bijna alleen bezit, of van mijnheer Roger, die op een weinig betreden gebied naar
de volledigheid streeft, kan ik van deze lieden nu ook bibliomanen maken?
Dit is de grens der tooverkracht. Ik geloof dat de bibliomaan een uitgestorven
diersoort is; de bibliomanie behoort, als de tulpenmanie, tot een voorbij tijdperk. Het
betalen van steeds fantastischer prijzen voor zeldzame en fraaie boeken heeft met
manie weinig te maken, maar is in de regel een beleggingskwestie geworden, een
delicate finantieele operatie. Penetraties op dit geheimzinnige gebied komen evenwel
geregeld voor, want zoo subtiel als in onze gedragingen de lijn kronkelt tusschen
normaal en abnormaal, zoo subtiel is de grens tussen bibliofilie en bibliomanie. Het
komt tenslotte neer op de definities.
Ik las eens de opmerking - ik meen van Charles Nodier - dat het verschil tusschen
een bibliofiel en een bibliomaan is dat de een zijn boeken kiest en de ander ze ophoopt;
dat de een ze waardeert en de ander ze weegt en meet, en dat de zachte koorts van
de een het delirium van de ander is. Dat lijkt mij een redelijke definitie.
Niet onaardig is Mouravit, als hij zegt dat de bibliofiel boeken bezit en de
bibliomaan er door bezeten is. Mij lijkt de zachte koorts en het delirium het juiste.
Delirium beheerschte Don Vincente, de monnik van Aragon, die moorden pleegde
om kostbare boeken te verwerven. Delirant was de Fransche verzamelaar Boutard
die, volgens Uzanne, boeken kocht bij de voet, bij de roede, per meter, en detail en
en gros, bij de mand en bij de hoop,
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en die er de zitkamers, de gangen, de zolders, de trappen, de slaapkamers en de kasten
van zijn huis mee vulde tot het kraakte onder de last. Hij vergaarde een 600.000
deelen, die hij optaste in zes huizen, waarvan hij, naar mate dat nodig werd, de
bewoners op straat liet zetten.
In Engeland zei Heber: ‘Een boek is een boek’, en hij kocht ze bij karrevrachten
en bij scheepsladingen. Alle deskundigen zijn het er over eens, en het is minder
vanzelfsprekend dan het lijkt, dat hij werkelijk een geleerde was. Hij bezat de kennis
en het geld, en een alles overheerschende hartstocht bezat hem: boeken. Hij kocht
boeken, zooals Holbrook Jackson zegt, ‘van alle soorten, op allerlei manieren, in
allerlei oorden, en te allen tijde’. Eens verwierf hij 30.000 boeken in één koop.
Het boekenbezit van een andere Engelsche enthousiast, Rawlinson, werd na zijn
dood op 18 verkoopingen geveild. Hij sliep in de gang, waar met moeite ruimte voor
die verrichting was uitgespaard.
Weer anders bezeten was de man die 1200 edities van de bijbel bijeengegaard had,
en de geestelijke, die op één dag 373 zeldzame bijbeluitgaven kocht en van wie het
verhaal gaat dat hij, toen hij op een veiling voor een bepaald boek overboden werd,
berustend zei: ‘'t Is jammer, maar ach, ik heb nog wel een tien of twaalf exemplaren
thuis.’
Aartsdeken Meadow verzamelde zooveel boeken dat hij ten slotte verplicht was
een belangrijk deel van zijn collectie te verkoopen. Onder de veiling kon hij het niet
langer uithouden. Het geleidelijk verdwijnen van zijn schatten maakte hem zoo
ellendig, dat hij de zaal verliet, en na een poosje terugkwam, verkleed als militair,
en op zijn eigen boeken begon te bieden.
Rosenbach, een der grootste antiquairs, zegt in zijn Books and Bidders, een werk
dat helaas bijna nog meer over geld handelt dan over boeken: ‘Ik heb menschen
gekend, die hun vermogen op het spel zetten, de halve aarde omreisden, hun vrienden
vergaten, logen, bedrogen en stalen, en alles om het bezit van een boek’. De ‘gentle
passion’ behoeft dus niet altijd zoo gentle te zijn; en ze is er niet heviger of milder
om of men nu alle bijbels verzamelt, of 1500 uitgaven van de Imitatio.
Er is, dacht ik, geen enkel bezwaar dit alles maar waanzin te noemen. En ik denk
zoo dat de kans om bibliomaan te worden even groot is als de kans om gek te worden.
Zoo vloeit het, voor mijn oogen, heen en weer van de honderdduizenden boeken
naar het eene boek in de eene hand, van de vervuldheid der bibliotheken naar de
eentonige cirkel van de navel, van de trilogieën der zwijgzame helden van onder de
koe naar een rarissime editie van Baudelaire: vergeef het hem die de eenzame wacht
betrok bij die leege planken.
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Ik heb u jammerlijk verschrikt met mijn verlokkingen tot verderf, mijn gifkast, mijn
opiumhol, mijn eiland der sirenen. Vreest niet! Het was alles maar een beeld dat ik
u ontwierp. Laat ik u dus, met enkele zinnen weer mogen terugvoeren tot de extasen
van onze dagen, vol van een opwinding, die een twintig jaar achteraan hikt, over de
geschriften van Lawrence, terug tot de meer vertrouwde sirenen van onze tijd, die
van het luchtalarm of de fabrieken.
Het beeld dat ik voor u ophing, heeft met moderne boekwinkels niets te maken.
Laat ik u ruiterlijk bekennen dat ik nog nooit een bibliomaan gezien heb. Jammer,
want nu, in 1949, zou ik wel een paar kilometer ‘boek’ voor hem weten. En ik ken
maar een heel enkele werkelijke bibliofiel. Wij verhouden ons tegenover de
buitenlandsche bibliofilie als Vondel tot Shakespeare.
Ik sta thans weer veilig en nederig en normaal bij weer overvolle planken. Met te
veel verschaalde best-sellers en te weinig klassieken. Ik weet niet waartoe het
vervoerend zingen der sirenen van Powys hem wel moest verleiden. Ik hoor slechts
de vage muziek van de jongenssopranen van Merijntje en Bartje in de verte. Ik kan
er maar niet bevreesd van worden. De sirenen van nu hebben hoogstens geleerd dat
er in oude boeken het meeste nieuws staat, en ze staken onder andere wat op van
Ernest Dowson:
I have forgot much, Cynara! gone with the wind
Flung roses, roses riotously with the throng,
Dancing, to put thy pale, lost lilies out of mind;
But I was desolate and sick of an old passion......

Zoo'n moderne sirene heet Scarlet O'Hara; of ze heet Amber, en veroorzaakt de
schipbreuken van onze tijd. Forever!
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De dood van Maurice Sachs
Een zich met tweemaandelijkse stappen presenterend tijdschrift kan minder
gemakkelijk ‘bij’ zijn dan een achter de actualiteit hijgend dagblad, maar misschien
heeft een enkele ingewijde in de Franse letteren er zich over verwonderd, dat mijn
in het vorige nummer van ‘Libertinage’ afgedrukt artikel over Maurice Sachs nog
niet de laatste gegevens bevatte, die er over hem zijn bekend gemaakt, nl. met
betrekking tot zijn dood in een Hamburgse gevangenis. Nadat ik mijn stuk geschreven
had, heeft inderdaad het eerst een Frans boulevardweekblad, de ‘Samedi-soir’,
meegedeeld hoe de merkwaardige avonturier en chroniqueur Maurice Sachs aan zijn
einde is gekomen. Het is me aanvankelijk ontgaan en toen ik een, in November jl.
in hetzelfde weekblad afgedrukt uittreksel uit een aan Sachs gewijd boek onder ogen
kreeg, was correctie van het bewuste stuk niet meer mogelijk.
Ter completering laat ik hier nog enkele gegevens volgen die de ‘Samedi-soir’
ontleent aan dit binnenkort verschijnend boek. Het is door een medegevangene van
Sachs, Philippe Monceau, geschreven en het draagt de, naar een onwelvoegelijke
sensatie riekende, titel ‘Le dernier Sabbat de Maurice Sachs’. Hoewel de persoon en
het optreden van Sachs ruimschoots voedsel kunnen leveren voor de sensatielust van
Jan Publiek, meen ik toch dat ook deze nieuwe bijzonderheden alleen zijn te begrijpen
als men de figuur Sachs enigszins kent, een bekommernis die uiteraard niet in de
boulevardsfeer van de ‘Samedi-soir’ bestaat, welk blad dan ook met welbehagen ‘la
vie d'un Néron pestiféré’ en het - inderdaad verschrikkelijke - einde van Sachs aan
zijn lezers opdist. Overigens neemt dit niet weg dat een aantal feiten wel juist zal
zijn.
Monceau, die van 1943 tot 1945 te Hamburg was, waar Sachs in een werkkamp
terecht was gekomen, vertelt hoe deze, om aan zijn pover bestaan te ontkomen, zijn
diensten aan de Gestapo heeft aangeboden. Sachs koos zich de vermaakswijk Sankt
Pauli als werkterrein en zou vooral door zijn erotische besognes velen in de
Gestapoval hebben gelokt, zelfs een gehele Franse delegatie die de gedeporteerde
arbeiders moest bijstaan.
In het tot ruïnes gebombardeerde Hamburg richtte hij een ondergronds verblijf in,
waar hij een enorme bibliotheek had kunnen onderbrengen. Hij had de Duitsers ervan
overtuigd, dat een verzameling boeken de intellectuele jeugd moest aantrekken,
waardoor hij dan weer betere contrôle over hen zou kunnen uitoefenen! De complete
werken van Gide - officiëel in Duitsland verboden - waren er aanwezig en een
Jezuïetenpater, die zowel geestelijk verzorger in de arbeidskampen was als ook
geheim agent van de Intelligence Service, bezorgde hem fondsen om de boekerij te
verrijken. Sachs ontdekte ook de werkelijke functie van de Jezuïet en omdat hij deze
vriend, met wie hij uitvoerige theologische gesprekken hield, niet wilde ver-
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raden, werd hij volgens Monceau door de Gestapo in de gevangenis gezet met als
voorwendsel de beschuldiging van homosexualiteit.
In de gevangenis zou hij ook door zijn erotische charmes medegevangenen
verklaringen hebben afgetroggeld, die hij aan de Gestapo doorgaf. Dit zou dan
onmiddellijk na de bevrijding de aanleiding tot zijn dood zijn geweest. Een van zijn
slachtoffers onder de opgewonden, zojuist vrijgelaten gevangenen rukte toen zijn
celdeur open en wees ‘la Tante’ aan, die na geslagen en uitgescholden te zijn zich
bezweet en bebloed tegen de muur aandrukte. Volgens Monceau, die een
ooggetuigeverslag van dit onsmakelijke tafereel geeft, werd Sachs, bewusteloos
reeds, eerst in de cel opgehangen, vervolgens door een stel Russen doodgeslagen,
waarna de honden van de kampbewakers zich op de mismaakte resten van het lijk
stortten.
De betrouwbaarheid van dit verhaal - zo grotesk en gruwelijk als alleen een oorlog
kan opleveren - moet ik voor rekening van de auteur laten, er slechts bij opmerkend,
dat deze dan toch wel merkwaardig lang heeft gewacht met het bekend maken van
de feiten betreffende een persoon, die in de letterkundige wereld en zelfs daarbuiten
in de afgelopen jaren zo druk is besproken. De laatste raadsels omtrent Sachs zijn
hiermee nog niet opgelost, al zou dan deze ontstellende apotheose ook de laatste
wraak van een buitenwereld kunnen zijn, die hijzelf zo mateloos heeft uitgebuit. Ook
de bloedzuiger moet zijn gulzigheid soms met de dood betalen.
J.H.W. Veenstra
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Barricade
Antwoord aan Vestdijk1)
1. Van geen enkele polyneuritische kip en dus ook niet van de uwe heb ik het lijden
ooit in twijfel getrokken. Ik ben heus niet zo, dat ik vind, dat ze allemaal de pip
kunnen krijgen, want dat lijkt mij ook een heel akelig verschijnsel. Dat u het bijna
steeds weet te voorkomen, dat de andere kippen haar op de kop pikken, verdient een
innig ‘goed zo!’
2. De pijn van een kankerpatiënt is iets anders dan de cafard. Concrete pijnen, het
lijden, dat de natuur of onze medemens ons aandoet, wens ik allerminst te
bagatelliseren. ‘Cafard’ noemde ik alleen het onbestemde onlustgevoel, de
mineurstemming zonder kiespijn. Het is dwaas, dat ik dit herhalen moet, want de
tekst van mijn stuk laat daaromtrent geen twijfel. U beklaagt zich over mijn slecht
lezen met tonnen boter op het hoofd.
3. Dat mijn als toekomstvisie ontworpen ‘jager’ het lijden overwonnen zou hebben,
is ook weer een gratis toevoeging van een bar slechte lezer. Nergens heb ik het
beweerd. Nergens heb ik het bedoeld. Ik heb er zelfs ernstig bezwaar tegen om te
worden ingelijfd bij de kwakzalvers, die voorgeven ‘het lijden’ te zullen opheffen.
4. Sartre. Hier schijn ik speciaal op een gevoelige teen te hebben getrapt. Dat ik
‘L'Être et le Néant’ niet zou kunnen lezen, lijkt mij een kinderachtige bewering, die
ik niet zal weerleggen. Wel vind ik het boek taai en bepaald náár om te lezen. Jeanson
met de beide telefoonnummers geeft hem zelfs geheel onjuist weer, vrolijkt zijn leer
op, maakt hem verteerbaar voor het grote publiek der keukenmeiden-romanlezers.
Onbegrijpelijk, dat u, die beide boeken zo goed zegt te kennen, dat niet is opgevallen.
U zou eens een critische beschouwing over deze filosofie moeten lezen, zoals Ayer
in ‘Horizon’ geschreven heeft of, nog beter, het volkomen afdoend essay van W.F.
van Leeuwen in Libertinage I, 2 en 3 (verkrijgbaar bij Van Oorschot, Herengracht
613, Amsterdam, ook telefoon).
Sartre gaat zo prettig en onarrogant met iedereen om, zegt u en op die grond zou
ik mijn bezwaren tegen zijn filosofie moeten op-

1) Zie Libertinage II, 5.
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geven! Dat is een heel bijzondere en nieuwe manier van filosofische kritiek, waarop
u patent zou kunnen aanvragen. U zult vooral op de instemming kunnen rekenen van
handelsreizigers en radio-omroepers: allemaal prettige, onarrogante lieden, waarbij
een brombeer als Schopenhauer in het filosofisch niet verzinkt: ‘De Etter en het
Niet’.... De overwinning van de cafard - het is juist wat ik heb betoogd - voltrekt zich
op duizend manieren, ook door middel van de cafard. Sartre's gezellige omgang met
iedereen is de ‘pragmatic test’ voor de cafard-overwinnende werking van zijn
existentialisme, zegt u en het is precies wat ik heb beweerd. Maar dat alle
welgemutste, maatschappelijk soepel ingeschakelde lieden een onaantastbare filosofie
achter zich hebben, gaat mij een beetje te ver. Ik zou graag de vrijheid willen houden
een dergelijke filosofie op geheel andere gronden (zie voor de bewijsvoering het
reeds genoemde essay van Van Leeuwen) een rammelende scholastiek te noemen
en zijn lezers op een iets hoger plan dan die van de klassieke keukenmeiden-roman
(die óók geen ‘keukenmeiden’ zijn, zie, slechte lezer, Libertinage II, 1, p. 16, regel
12-9 van onderen) te localiseren, zonder op uw ‘scheer je weg’ en uw ‘godverdomme’
getracteerd te worden.
Sartre's cafardisme heeft zijn uitgangspunt in ‘échec’, ‘angoisse’, ‘nausée’, in
allerlei mineur-gevoelens, die natuurlijk wel prachtig overwonnen worden, waarboven
hij zich grandioos, zij het op het nippertje, verheft, maar zijn filosofie moet men toch
wel blijven onderscheiden van een, die van majeur-gevoelens uitgaat, zoals
bijvoorbeeld die van Nietzsche. Niemand zou deze schrijver kunnen verwijten, dat
hij het lijden niet zou kennen of voorbijzien. Integendeel, zijn ontdekkingen vloeien
juist voort uit de tegenstelling gezondheid - ziekte. Wantrouwen jegens een filosofie,
die uit de ziekte stamt, is zijn uitgangspunt. Mijn ‘jager-om-te-leven’ is in zoverre
Nietzscheaan, dat hij voor zijn levensbeschouwing alleen wil uitgaan van de
gezondheid en de gezonde mens, terwijl hij het concrete lijden natuurlijk blijft
erkennen, vrezen en respecteren.
5. Uw interpretatie van ‘Huis Clos’ als een moreel traktaatje over het gedrag in
de hel lijkt mij onjuist. De boodschap van ‘Huis Clos’ is ‘L'enfer, c'est les Autres’.
Het leven op aarde is de hel, omdat ‘de anderen’ er zijn, wier ‘blik’ ons veroordeelt.
De moraal van dit stuk staat in dezelfde landerige toonaard als zijn cafardistisch
uitgangspunt: ‘Continuons’.
6. Freud. Fijn, dat u mij eens even uitlegt, hoe dat nu zit met die psychanalyse. Ik
heb bij dit soort passages, waarin u zo sterk is, altijd het gevoel, dat wij ons tussen
zeer schrandere H.B.S.-ers bevinden, die elkaar omstandig uitleggen, wat zij in de
reuze-moeilijke boeken gelezen hebben. Iemand schreef mij naar aanleiding van dit
soort cursusjes: ‘Niet alleen moet je je diploma-“kennis-van-het-abc” altijd bij je
dragen en op verzoek tonen, maar bovendien beloven dat je de wijding van de eerste
schooldag (ook in de school des levens, hoor) nóóóóóit te boven zult komen.’ Welnu,
ik heb ook zéér veel respect voor Freud vanwege zijn belangrijke bijdrage tot de
wetenschap (wij kunnen dit in koor zingen). Ik heb zijn leer alleen als
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voorbeeld gebruikt (solo nu) voor de cafardistische therapie, dat wil zeggen voor een
ziekte-bestrijding met de ziekte zelf. Nu zegt u, dat het soms werkt en soms niet.
Inderdaad. Ik zei, dat ‘de dokters resultaat boekten’. Uw betoog, dat er van uit gaat,
dat ik dit resultaat loochende, gaat dus langs het mijne heen. Ik heb Freud's
voorschriften wel is waar onverstandig genoemd (behorende tot de groep
voorschriften, die zeggen, dat men een kleine pijn onder de grotere moet begraven),
maar ik heb niet in twijfel getrokken, dat zij in sommige gevallen succes hebben.
Men kan pijn in zijn pink doeltreffend genezen met amputatie van de hand; men kan
het oog, dat hindert, uitrukken (ook Nietzsche legt bij dat voorschrift verband met
de askese door zijn kanttekening: ‘es ist nicht gerade das Auge gemeint’). Men kan
symptomen bestrijden door de uitroeiing van de neurose, die men nodig had. Lukt
het niet, dan zit men er pas goed mee; lukt het wel, dat zit men er pas goed zonder.
Het Oedipus-complex, waarvan de arme wordt beroofd, is vaak het enige wat hij
had.
7. Ik begrijp niet, waarom u de verwantschap loochent tussen uw
‘natuurlijk-volmaakte mens’ en Ter Braak's ‘menselijke waardigheid’ (ik heb niet
gesproken van ‘afstamming’). Beide zijn religieuze principes, d.w.z. beide hebben
een manco aan biologisch realisme en dat is de grond, waarop ik ze critiseer.
8. De Toekomst der Religie. Het is ook weer mijn gebrek aan de ‘wijding van de
eerste schooldag’, waardoor het mij aan de ware eerbied voor uw lesjes ontbreekt.
Ik houd niet van uw schouderklopjes (‘dat is een probleem, waarop hij goed deed de
aandacht te vestigen’), vooral niet als die voor de docent zelf bedoeld blijken (‘hierin
was ik hem reeds voor’). Wat moet ik overigens denken van een schrijver, die zelf
toegeeft, dat zijn innerlijke distantie van het boek, dat hij verdedigt, zo groot is
geworden, dat hij het graag en met instemming zou zien vernietigen, maar dat hij
toch weer voor die niet meer aangehangen meningen wil vechten?
Van belang lijken mij ten slotte niet de détails, die u noemt, waar ik heus wel mijn
bestrijding weer tegenover zou kunnen stellen, maar het verschillende uitgangspunt,
dat ons scheidt. U heeft de overtuiging, dat hartstochten alleen tot teleurstelling
kunnen leiden en niet tot ‘bevrediging’. U heeft daarbij alleen sexuele hartstochten
op het oog, want ‘hartstocht voor bridgen is niet bedoeld’, zegt u er bij, alsof dat
zonder meer vanzelf spreekt, alsof iedereen wel weet, hoe men de behoeften,
begeerten, hartstochten, waar het op aan komt, moet scheiden van de onbelangrijke
en blijkbaar bevredigbare. Over de veronderstelde samenhang tussen belangrijkheid
en onbevredigbaarheid van de behoeften glijdt u gemakkelijk heen. Ook schijnt het
u niet te bevreemden, dat de onbevredigbaarheid van de sexuele behoefte voor u een
argument oplevert tegen de sexualiteit, terwijl de onbevredigbaarheid van de religieuze
behoefte eerder meetelt als een argument vóór de religie. Misschien zou een grotere
onbevangenheid tegenover beide verschijnselen tot andere conclusies leiden.
Wat ik in ‘De Toekomst der Religie’ afwijs, is het défaitisme tegenover de
hartstochten en de menselijke relaties. Het uitgangspunt van
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uw boek is, dat de liefde tot teleurstellingen leidt. Het erkent geen duurzame
genegenheid, geen vriendschap, geen levenskunst, geen avontuur. Het besluit tot
navelstaren als alles omvattende troost en uitkomst. U kunt nu komen vertellen - en
u zult het zeker doen - dat u de door mij gemiste gevoelens op p. 1142 uitdrukkelijk
noemt, maar dat verandert niets aan de onmiskenbaar défaitistische mentaliteit.
Ik kan mij een in iets minder grauwe stijl geschreven toekomstvisie voorstellen
als vervolg op ‘De Toekomst der Religie’ en als nog afschuwwekkender pendant
van Orwell's ‘1984’, waarin alleen maar zo iets onschuldigs als een absolute
partij-dictatuur beschreven wordt. ‘In dit boek’, zou de flap van de omslag vermelden,
‘schildert de schrijver ons zijn adembenemend visioen van een vrije, verdraagzame,
te midden van zuurkoolstank beheerst onanerende en navelstarende mensheid, die
in opperste geestelijke wellust de volstrekte zaligheid bereikt in haar vereniging met
Alles’. Ik hoop, dat u het niet schrijven zult.
H.A. GOMPERTS

Economie in de kinderkamer
Voor de lezers van ‘De Nieuwe Stem’, het maandblad van de meelopers van Moscou
en van de meelopers dier meelopers, geeft prof. Wertheim een verklaring van de
werking der moderne kapitalistische maatschappij, van het koloniale stelsel en het
Marshall-plan.
De zaak is heel eenvoudig: wie het kinderspel ‘Monopoly’ kent, heeft er het fijne
van begrepen.
Dat lijkt me een goede verklaring, zoals ook de verklaring die de matroos van de
hemel gaf: ‘Net zoveel eten als je wilt, en alles in jenever gekookt’, een goede
verklaring was voor zijn omgeving, die echter geen intellectuele pretenties had.
Van de 8 blz. waarin prof. Wertheim de moderne, buiten-Russische en dus
verdorven, wereld verklaart, heeft hij ook nog een halve bladzijde kunnen besteden
aan dwaasheden die ik in ‘Libertinage’ (Jan.-Febr. '48) ten aanzien van het
Marshall-plan heb begaan. ‘Gelooft de wereldwijze heer De Kadt dus werkelijk nog
in Sinterklaas, en denkt hij dat deze heilige thans in Washington huist...’ etc. Alsof
ik niet wist dat Sinterklaas sedert jaren in het Kremlin woont! En die brave Sinterklaas
wordt er met de baard bijgesleept omdat ik schreef: ‘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’.
Bij het Marshall-plan is dus volgens mij (en volgens de ‘Economist’, een blad dat
de kapitalistische belangen behartigt, en er werkelijk meer van weet dan de familie
Romein-Wertheim) eigenbelang de drijfveer. Wat dit met Sinterklaas te maken heeft,
zal men in Moscou wel weten. In ieder geval wist de enige econoom van formaat en
beschaving die men in Moscou had, de heer Eugen Varga, het drommels
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goed, toen hij, in een nu verboden en afgezworen boek, tot de conclusie kwam, dat
het Amerikaanse kapitalisme van thans, iets anders is dan het Britse kapitalisme van
Marx, of het ‘imperialistisch’ kapitalisme waarover Lenin (Hobson en Hilferding
plunderend) zijn weinig oorspronkelijk en overtuigend verhaal schreef. Het boek
van Varga, waarin werd erkend dat het moderne kapitalisme zoveel zelfkennis heeft,
dat het door wijs beleid een evenwicht kan vinden, en dat het bovendien zodanig
door sociale en politieke factoren wordt beïnvloed dat het welvaartspolitiek kan
voeren en zelfs op vreedzame wijze naar een democratisch socialisme kan overgaan,
was voor de oudbakken Marxisten van het Kremlin al evenmin te verteren als voor
de nieuwbakken marxist Wertheim.
De heer Wertheim is een specialiteit in het doceren van dingen waaromtrent hij
minder weet dan de gemiddelde leek. Zijn ‘vak’ is het ‘Recht’, maar als Stalin-likker
heeft hij terecht begrepen, dat zo'n vak niets voor hem is. Ofschoon hij de eerste
beginselen van de sociologie nog moest leren, niets van geschiedenis wist en
bovendien een volkomen onhistorische geest is, werd hij door de Romein-kliek tot
‘hoogleraar in de geschiedenis en de sociologie van de Indische Archipel’
gebombardeerd.
En nu is hij blijkbaar ook al docent in de economie geworden.
Dat deze docent in de economie over het Marshall-plan schrijft en doet alsof het
Amerikaanse kapitalisme geweldige materiële belangen bij dit plan heeft, ligt voor
de hand. Maar het maximum-bedrag dat per jaar via het Marshall-plan door Amerika
werd geëxporteerd, bedroeg ruim 5 milliard dollar, bij een nationaal jaarinkomen
van 260 milliard dollar. Zoals men ook kan weten gaat de Amerikaanse economie,
dank zij de wijze waarop het Amerikaanse kapitalisme gedirigeerd wordt (iets anders
dan de Russische plannenmakerij, die alles stevig in handen neemt, zo stevig dat de
helft altijd kapot gedrukt wordt) in een zodanige richting, dat in een jaar of vijf, dat
nationale inkomen 350 milliard zal bedragen. Met een dergelijk inkomen kan men
zich iets permitteren, hoe onaangenaam de Wertheims het ook vinden.
Europa wordt door de Amerikanen doodgeconcurreerd, klagen en schuimbekken
de meelopers van het Kremlin.
En de Amerikanen doen niets anders dan Europa aansporen, ja voorzover mogelijk
zelfs dwingen, tot één grote economische eenheid te worden, die met Amerika kan
concurreren, die op eigen benen kan staan, en die van Amerika kan kopen.
Maar in de Europese kinderkamer is men nationalistisch, provinciaal, dogmatisch,
socialistisch, afgunstig, nijdig, Moscovitisch, wat al niet. Vrijwel alle Europeanen
doen hun best om het gezond worden van Europa tegen te werken. Doet men dit ‘in
opdracht van de tijd’, ‘in opdracht van het Kremlin’, of ‘in opdracht van z'n eigen
warhoofdigheid’? Bij de econoom, in opdracht van de Romein-kliek, is het zeker
een mengseltje van dit alles. Doch de kinderachtigheid ligt als een vermakelijk sausje
bovenop dit mengseltje.
J. DE KADT
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Brief over Camus
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van het artikel ‘Camus en zijn Duitse vriend’, (Libertinage 1949,
No. 2) moet mij toch het volgende van het hart.
Mijns inziens berust dit artikel grotendeels op 'n verkeerd begrijpen van Camus'
boekje, hetgeen ik illustreren zal o.m. aan de volgende voorbeelden:
‘Beroep op la “Justice” is een onwaardige argumentatie.’ (Vanwaar die hoofdletter?)...
Hetzelfde geldt voor de Idee gerechtigheid, die het uitgangspunt van Camus'
veroordeling is... Beroep op de hemel of hemelse attributen als gerechtigheid blijft
zonder effect’ - waar Camus juist beweert: Parce que vous étiez las de lutter contre
le ciel, vous vous êtes reposés dans cette épuisante aventure, où votre tache est de
mutiler les ames et de détruire la terre. Pour tout dire, vous avez choisi l'injustice,
vous vous êtes mis avec les dieux, (pag. 78). De heer Wentinck heeft dus wel 'n
fundamenteel ander idee, van wat ‘justice’ is, dan Camus...
Frapper, quand on ne peut réfuter, als enig ‘eerlijk’ argument tegen het nazisme?
- Dat zou wel ‘'n leer met zijn eigen middelen bestrijden’ zijn.
En als eens onze keuze te leven volgens wat dix siècles d'intelligence ons geleerd
hebben, in flagrante tegenspraak was met dit adagium? Dan onze keuze verraden?
Camus meent dat justice de meest elementaire spelregel is, de enige mogelijkheid
voor de communaute absurde - vooropstellende als ‘héros absurde’ niet n'importe
qui maar l'homme créateur, qui sait, que tout est inutile. L'Homme est périssable, il
se peut, mais périssons en résistant! (let op het meervoud hier!)
Vanuit deze houding bestrijdt hij la Violence (tout lecteur, qui veut bien lire les
lettres à un ami allemand, comme un document de la lutte contre la violence, admettra
que je puisse dire maintenant que je n'en rime pas un seul mot (in de inleiding).
Op de vraag van zijn Duitse vriend, nog voor de oorlog of hij Hamlet of Siegfried
koos, gaf hij voor het eerst in dit boekje 'n antwoord.
Toentertijd meende hij: il me paraissait que l'Occident fut ailleurs que dans cet
équilibre entre la force et la connaissance.
Had hem dit niet zo toegeschenen, dan had hij misschien geen van zijn helden het
‘frapper, quand on ne peut réfuter’ laten zeggen.
Er bestaat 'n zekere parallel tussen le héros absurde en der authentische Mensch
van Heidegger. Ook een authentische Mensch mag geen ‘Raubtier’ worden, (om de
zinloosheid van zijn bestaan te vergeten), kan evenmin geloven in 'n Reich of 'n
hiernamaals. Beide stellen ‘grundige’ Ehrlichkeit als basis van hun moraal.
(De minder ethische heer Wentinck gunt de goegemeente zoals hij het noemt, ‘de
borrel en de preek’, om de absurditeit van het Dasein te vergeten - het edelfascisme
van von Salomon is 'n ‘op zichzelf wel aanvaardbare houding’, (Cit. C.W.) ‘eerlijker’
dan die van de
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Reichaanbidder. Raubtier versus staatsslaaf. (De grotere eerlijkheid van de eerste
ontgaat me.)
De conquistadores, zoals door Camus beschreven, en de nazistrijders op een lijn
stellen, is zonder meer ongegrond. De eersten waren de ‘héros absurdes’ die
‘ondernamen zonder te hopen’, de tweeden hoopten op 'n duizendjarig rijk, of
misschien, gingen naar het front, uit wanhoop, om de absurditeit van deze wereld te
vergeten.
Maar Camus veroordeelt niet... hij licht zijn Duitse (nazi)vriend in over de houding,
die hij gekozen heeft, voelt zijn vriend, die het tegenovergesteld standpunt inneemt
aan: Votre logique n'était que trop apparente. Hij zeilt onder het motto: on ne montre
pas sa grandeur pour être à une extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois.’
Zijn keuze dwingt hem tot ‘réfuter’, niet, omdat hij uitgaat van 'n absolute waarheid
of rechtvaardigheid, maar omdat hij partij koos voor ‘l'intelligence’. Zijn spelregels
sluiten justice en honnêteté in.
F. BERGER

Naschrift.
De bedoeling van mijn vertoog over Camus' brieven aan zijn duitse vriend was vooral,
aan te tonen dat het weinig zin heeft iemand te veroordelen op grond van een mening
die de veroordeelde niet deelt. Het oordeel is dan niet meer dan een breedsprakige
slag in de lucht. In dat verband doet het weinig ter zake of Camus zijn idee over
gerechtigheid aan de hemel ontleend heeft of niet: hij stelt er waarschijnlijk prijs op,
er niet meer in te zien dan een door verheven geesten uitgedachte spelregel, die hij
voor zijn spelletje wel wil gebruiken. De duitser denkt er een beetje anders over en
verwerpt die spelregel - wat hem hoger noch lager stelt dan Camus, die hem meent
te moeten aanvaarden - omdat hij van oordeel is, dat zijn leven dan een plezieriger
verloop kan hebben. De duitser wenst zich in zijn opvatting van plezier niet te laten
belemmeren door volstrekt willekeurige ficties als door een traditie geheiligde
spelregel en doet, alsof die niet bestaat. Wanneer Camus, dat wetende, tòch die duitser
veroordeelt vanuit een verontwaardiging, die als vertrekpunt een door de duitser niet
gedeelde fictie heeft, blaast hij wel mooie bellen, maar hij pretendeerde, te willen
overtuigen. Waarom schreef hij anders?
Wat is er overigens op tegen om een leer met eigen middelen te bestrijden; het is
een oud vooroordeel dat men beter doet, zich daartoe niet te laten verleiden, maar
het kon wel eens zijn, dat men, een zwaard bezittend, en op het punt zijnde, te worden
aangevallen met een sten-gun, er goed aan doet zich ijlings van een dergelijk wapen
te voorzien. Wanneer gehechtheid aan het zwaard ons daarvan weerhoudt, is ook
daar niets op tegen, al volgt zeer waarschijnlijk een snelle dood. Spelregels hebben
alleen dan zin, als men elk ogenblik bereid is, ze tegenover vijanden in de steek te
laten, en onder vrienden te handhaven in het l'art pour l'art gevecht, dat een tournooi
heette. Wie bezwaar maakt tegen een dergelijke instelling kan rustig heilige worden,
en de ander diens corruptie verwijten. Alleen, het verwijt
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treft weinig, omdat die ander niets zou weten in te brengen tegen de eigen dubbele
moraal.
Wanneer Camus meent dat ‘justice’ de meest elementaire spelregel is, wens ik
hem zover te volgen, dat ik die regel wel aanvaard, maar allerminst als elementair.
Elementair is geen enkele regel; de moraal, dat web van regels, werd door de Abels
uitgedacht om er zich de Kaïns voortaan mee van het lijf te houden. Elementair is:
tien ogen om één oog en een gebit om een tand. Maar - kennende mijn afkeer van
krachtmeting - geef ik de voorkeur aan een abstracte gerechtigheid, die mij de wraak
uit handen neemt en haar als rechtspraak laat uitoefenen door een instantie, die daar
nette middelen toe bezit. Ik zie echter weinig winst aan gerechtigheid in die keuze,
en ben bovendien elk ogenblik bereid, wanneer de lust daartoe in mij opkomt, diegene
regelrecht in het gezicht te slaan die het er voor mijn gevoel naar maakte (of een ruit
in te gooien, zelfs zonder achteraf mijzelf aan te geven...). Want de spelregel heb ik
aanvaard, en als het mij zo uitkomt, dat ik meer plezier heb bij het verwerpen van
die regel, doe ik dat. Hetzelfde geldt voor de ‘violence’: ik ben niet erg ingesteld op
een efficiënte zelfverdediging, zodat het mij beter past, mijzelf en vooral mijn
tegenstander ervan te overtuigen, dat een vredige oplossing ‘beter’ is, - beschaafder
en zo. Ik stel mij echter voor, dat ik, onder andere omstandigheden veel zou voelen
voor die ‘violence', en dat het mij echt meer zou opluchten dan het telefonisch
inroepen van de hulp der agenten. Ik weet wel, dat het heel plezierig is, dat het
langzamerhand een goede gewoonte wordt geacht, af te zien van die ‘Violence’, en
evenzeer, dat ik er wel bij vaar. Nochtans is zelfs dat inzicht niet voldoende om mij
uit meer dan zeer opportunistische overwegingen te scharen aan de zijde der
vredelievenden. Dat een ‘authentischer’ Mens geen ‘Raubtier’ mag (mag? van wie?)
worden is een hoop die ik eigenlijk wel wil onderschrijven, hoewel ik soms met
kennelijk plezier in mijzelf aan de roofdierstaat herinnerd word, en ik de
roofdiermannetjes uit ‘Die Geächteten’ een edeler en plezieriger mensenslag vind
dan de vrouwen ener vredesbeweging. Eerlijk vind ik de houding van Salomon's
figuren omdat ze zich niet veel wijsmaken en ook geen kolder nodig hebben om,
daaraan bezat, te doen zoals zij willen doen. Ik heb de conquistadores en de nazi's
niet op één lijn gesteld, al deden ze in wreedheid en huichelarij weinig voor elkaar
onder. De eersten brachten een Geloof en de tweeden brachten een Geloof; het
resultaat was in elk geval gelijk: de cultuur werd uitgeroeid en het goud gestolen.
Dat Camus niet veroordeelt maar inlicht is een onderscheid dat alleen voor Jezuitische
breinen vatbaar is. Trouwens, Camus verwerpt het duitse standpunt wel degelijk en
stelt er het zijne als juist tegenover. Dat hij het er tegenover stelt is toe te juichen en
ik juich en stel dan graag wat mee. Dat hij het als ‘juist’ er tegenover stelt lijkt mij
echter hypocrisie. Waar ik liever niet aan mee doe. Zo maar.
CH. WENTINCK
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Keffertje
Naar aanleiding van een onqualificeerbaar stukje van Anne Wadman in het nummer
van September-October 1949 van ‘Podium’ noteer ik, dat dat tijdschrift zich aan de
zijde van het obscurantisme plaatst, als het kan meedoen aan een rel tegen
‘Libertinage’. Wadman interesseert mij niet, maar verantwoordelijk voor zijn
beledigingen, die Victor van Vriesland de bescherming van de justitie deden inroepen,
zijn: Vestdijk, de strijder tegen de fatsoenrakkers, Sierksma, de theoloog, Rodenko,
die toch zelf van het eerste ‘vieze’ woord niet gebarsten is, Nagel, die als criminoloog
wel speciaal verstand van beledigingsaffaires zal hebben. Is het alleen een ordinaire
concurrentie-nijd, die hen tot zulke dingen bracht? Wat mij betreft, ik ben inderdaad
zo hooghartig, dat ik behoefte heb noch aan rechterlijke bijstand noch aan een
polemiek met een keffertje.
H.A.G.

Een geval van plagiaat
Litteraire critiek heeft geen enkel nut. Het is een spelletje waaraan de criticus, de
schrijver van het besproken boek en de uitgever soms pleizier beleven. Het is ook
prettig dat er critiek bestaat, want zoveel critische artikelen zijn veel beter geschreven
dan vele romans of gedichten. (De verstaander zal het ons vergeven dat wij geen
namen noemen). Daar echter de critiek veelal in het ‘verdomhoekje’ zit zal het velen
verheugen, dat er een tijd lang in Nederland niets dan ‘creatief’ werk is gepubliceerd
en geen critiek. Dit was in de laatste helft van de afgelopen oorlog.
Niet dat men bijzonder creatief was (de resultaten wijzen meestal op het tegendeel)
maar het was nu eenmaal uiterst gemakkelijk om iets gedrukt te krijgen, al waren
het maar blanco bladzijden, want ook de aesthetico-bibliomanie kende gulden tijden.
Een uitgave die in pretentie voor velen niet hoeft onder te doen, was ‘Gargouille’
van Anthony Bosman. Het is een klein boekje van 32 bladzijden. De eerste is blanco.
De tweede is een pentekening. Dan volgt het titelblad en daarna weer een witte
pagina. Op de twee volgenden zijn twee gedichten gedrukt. Dan komt er weer een
witte, dan weer een pentekening en daarna het verhaal. Het boekje wordt besloten
met drie blanco bladzijden, een lange colophon en een lijst van de eo tempore opera
omnia van Bosman. De tekenaar, de twee dichters en de auteur hebben in alle
exemplaren hun handtekening gezet. De zetter, drukker en binder niet, waarschijnlijk
omdat het dan niet meer op een gedrukt boek lijken zou.
Voor wij verder gaan wensen wij hier op te merken dat de tekeningen en één van
de twee gedichten voortreffelijk zijn en dat wij voor wat volgt alleen Bosman
verantwoordelijk achten.
Wat het verhaal betreft, toen wij het indertijd ontvingen waren wij
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enigszins huiverig om hard te schelden, want men komt, scheldende op ‘experimentele
kunst’ altijd in zulk naar gezelschap. Maar binnenskamers hebben wij (hier inderdaad
meervoud) ons er zeer mee geamuseerd en er een opera van gemaakt, waarvan het
ontroerendste duet luidde:
‘Wat vond je onder de boom?’
‘Ik vond een weg’
‘Neen, neen, onder de andere boom?’
‘Ik vond een vrouw’
‘Neen, neen, onder de andere boom?’
‘Ik vond een duivel’

Ook herinneren wij ons nog met vreugde de ingewikkelde meerstemmigheid van de
finale. ‘Het is niet goed om naakt te zijn’...
Kort geleden bladerden wij in werk van Dylan Thomas, een Brits auteur die ons
niet geheel onverschillig laat al vinden wij hem soms wel zeer ‘litterair’. Tot onze
verbazing stuitten wij daar op de volgende litanie:
What did you find under the tree?
I found an airman.
No, no, under the other tree?
I found a bottle of foetus.
No, no, under the other tree?
I found a mousetrap.

Wij vergeleken. En hoewel onder Dylan Thomas' bomen blijkbaar andere dingen
gevonden worden dan onder die waardoor men Bosman niet meer ziet, leek de
verwantschap ons groter dan een, die als Thomas eens dood en groot is en Bosman
niet vergeten, het schrijven rechtvaardigen zou van een academische dissertatie ‘De
Invloed van Dylan Thomas in de Nederlandse litteratuur’.
Wij zochten verder en vonden bij Dylan Thomas:
‘Welcome, said the devil to the madman. Cast your eyes upon me. I grow and
grow. See how I multiply. See my sad Grecian stare. And the longing to be born in
my dark eyes. O that was the best joke of all.
I am an asylum boy tearing the wings of birds. Remember the lions that were
crucified. Who knows that it was not I who opened the door of the tomb for Christ
to struggle out?
Bij Bosman:
‘Welkom’, zei de duivel tegen Gargouille. ‘Zie mij aan en weet hoe ik groei. Zie
mij aan en weet hoe ik mij vermenigvuldig. Zie hoe het verlangen in mijn donkere
ogen geboren wordt. Ik ben de man die vleugels van vogels scheurde. Herinner je
de leeuwen, die gekruisigd werden? Wie kan zeggen, dat ik het niet was, die het graf
van Christus opende!’
Het grapje kon er blijkbaar niet af.
Ook vindt men bij Thomas:
‘With tears in his cheeks and with a hard pain in his heart, he fell
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to sleep, coming at last to where his father sat in an alcove carved in a cloud.
Father, he said. I have been walking over the world, looking for a thing worthy to
love, but I drove it away and go now from place to place, moaning my hideousness,
hearing my own voice in the voices of the corncrakes and the frogs, seeing my own
face in the riddled faces of the beasts.’
Bij Bosman:
‘Vader’, zei hij, ‘ik heb de grenzen van tijd en ruimte verbroken om te zoeken
naar iets dat ik kon liefhebben, maar altijd weer heb ik het verdreven. Ik heb
gezworven van plaats tot plaats, van streek tot streek, klagend over het licht, horend
mij eigen stem in het gerimpeld kwaken der vorsen, ziende mijn eigen gelaat in de
wrede gezichten der doggen.’
Een slechte vertaling, zult U zeggen, maar laten we nog even voortgaan.
‘Awake girl, he said. I am your lover come in the night.
She awoke at his voice.
Who called me?
I called you.
Where are you?
I am om the pillow by your head, speaking into your ear.
Who are you?
I am a voice.
Stop calling into my ear, then, hop into my hand that I may touch and tickle you.
Hop into my hand, voice.
He lay still and warm in her palm.
Where are you?
I am in your hand.
Which hand?
The hand on your breast, left. Do not make a fist or you will crush me... etc.
Bosman:
‘Word wakker, vrouw!’ zei de stem. ‘Ik ben in de nacht gekomen’.
De vrouw ontwaakte en vroeg: ‘Wie riep mij?’
‘Ik riep’, zei de stem.
‘Waar ben je?’
‘Bij het venster.’ (De stem is hier wat verlegen. L.Th. L.)
‘Kom op het kussen en spreek in mijn oor.’
De stem ging naar het kussen.
‘Wie ben je?’
‘Ik ben een stem.’
‘Kom dan in mijn hand, zodat ik je kan voelen.’
De stem lag stil en warm in de palm van haar hand.
‘In welke hand ben je?’
‘In de hand op je borst, de linkerhand. Maak geen vuist, want dan dood je mij’...
etc.
In deze passages blijkt zelfs al dat Dylan Thomas, wat men ook van hem denken
mag, zijn woorden beter kiest dan Bosman.
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Men zou nog lang door kunnen gaan. Niet altijd zo vlot als hier, want vele passages
van Thomas zijn uit elkaar gerukt en de stukken op verschillende plaatsen in
‘Gargouille’ gestrooid. Veel dingen van Thomas' verhaal staan niet in ‘Gargouille’,
maar het eerste is ook veel langer. Bij Bosman staan ook dingen die men bij Thomas
niet vindt en zonder tegenbewijs moet men aannemen, dat ze van Bosman zijn.
De conclusie is dan wel, dat het verhaal ‘Gargouille’ voornamelijk samengesteld
is uit min of meer verwrongen passages uit het verhaal ‘The Mouse and the Woman’,
voorkomend in de bundel ‘The Map of Love’ van Dylan Thomas, voor het eerst
uitgegeven in 1939.
Dit is blijkbaar geschied; zonder humor en (blijkens de omvang van het boekje)
zonder materiële noodzaak, in de zekerheid dat dit boek van Thomas Nederland niet
voor het eind van de oorlog zou bereiken en de veronderstelling dat daarna weinigen
het zouden lezen.
Zodat de afwezigheid van een litteraire critiek soms gemakkelijk is.
L.Th. Lehmann
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Besprekingen
Paradox van het engagement
S. Dresden, Bezonken Avonturen, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1949.
In het slothoofdstuk van zijn Discours sur la Poésie Dramatique, welke Diderot
samen met sijn comedie Le Père de Familie publiceerde, spreekt de Franse moralist
over de auteurs en hun critici. Hij schrijft daar o.a.: ‘Le rôle d'un auteur est assez
vain; c'est celui d'un homme qui se croît en état de donner des leçons au public. Et
le rôle du critique? Il est bien plus vain encore; c'est celui d'un homme qui se croit
en état de donner des leçons à celui qui se croît en état d'en donner au public. L'auteur
dit: Messieurs, écoutez-moi; car je suis votre maître. Et le critique: C'est moi,
messieurs, qu'il faut écouter; car je suis le maître de vos maîtres.’
De opvattingen die wij in onze tijd hebben omtrent de rol van de auteur en die van
de criticus, zijn niet helemaal die meer ten tijde van de voortreffelijke Diderot. Men
zou het kunnen betreuren, zoals men veel betreuren kan dat in die tijden ongetwijfeld
aantrekkelijker aspecten had dan tegenwoordig. Ondanks die veranderingen, waarvoor
iemand als prof. S. Dresden toch moeilijk aansprakelijk kan worden gesteld, heb ik
daaraan bij herhaling moeten denken, toen ik bij die lectuur van diens essays Bezonken
Avonturen nader kennis maakte met zijn denkbeelden betreffende literatuur en literaire
critiek. En het wonderlijke is misschien juist dat er op tenminste één punt toch veel
verwantschap schijnt te bestaan tussen die tijd en de meningen van Dresden. Dit punt
is het spelkarakter dat aan de literatuur zowel als aan de litteraire critiek ten grondslag
ligt. Helaas is deze verwantschap alleen maar schijnbaar. Ze bestaat slechts rationeel,
d.w.z. in de vorm van een identiek uitgangspunt. Maar waar bij, laat ons maar weer
zeggen, Diderot dit uitgangspunt volstrekt natuurlijk was (en tegelijkertijd ook
volkomen bewust, want hij baseerde al evenzeer de smaak en het kunstgevoel als de
intelligentie op ‘le naturel’ en ‘le vivant’), daar is bij Dresden van deze natuurlijkheid
maar weinig te merken. Niet alleen is er in zijn stijl niets van de karakteristieke
luchtigheid van Diderot en tijdgenoten, maar
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bovendien ontbreekt het hem ook naar de geest aan de speelsheid die hij bij herhaling
de criticus voorschrijft, met name in het opstel waar hij naar de Zin der Literaire
Critiek speurt, en die hij in zijn stuk over Literatuur en Werkelijkheid ook als
essentiëel beschouwt voor de creatieve kunstenaar. Terecht, natuurlijk. De kunst als
spel, de erotiek als spel, het leven als spel, - al deze parafrazen van de ‘homo ludens’
behelzen niet veel nieuws meer. Dat de kunst buiten het spel-element ondenkbaar
is, het spreekt vanzelf, ook voor die kunstenaars die in hun werk toch wel iets wensen
uit te drukken dat men als serieus moet aanduiden.
Het merkwaardiste echter is dat men bij de zo helemaal niet speelse betoogtrant
van Dresden het gevoel niet van zich kan afzetten dat dit alles niet zo heel serieus
is, terwijl de speelse luchthartigheid van een Diderot, een Voltaire, een Montesquieu,
ons inleidt tot een ernst, die niet alleen acceptabel, dat wil zeggen: lééfbaar is, maar
een soort van onmisbare levensvoorwaarde blijkt voor iedereen die zich op het terrein
van de kunst en de cultuur beweegt.
Is het alleen een gevoel, dat ik de redeneringen van Dresden niet al te zwaar kan
opnemen? Ik geloof het niet. Wanneer ik het eerste hoofdstuk neem over De Zin der
Literaire Critiek, dan lees ik daarin dat de zin der critiek ‘ligt in haar echtheid, d.w.z.
in haar streven naar objectieve en definitieve doorlichting van de criticus in zijn
verhouding tot het kunstwerk’. Een dergelijke definitie is op zichzelf genomen niet
alleen onaanvaardbaar, maar geeft tegelijkertijd het standpunt aan van waaruit Dresden
wenst te schrijven, n.l. het standpunt van het absurde, zoals hij dit begrijpt, en dat
men slechts bij wijze van paradox een ‘standpunt’ kan noemen, omdat het alle
mogelijkheden en onmogelijkheden in beginsel en zonder persoonlijk oordeel
aanvaardt. Het is duidelijk dat de verhouding van de criticus tot het kunstwerk een
eerste factor is met betrekking tot de waarde die aan de critiek zelf te hechten valt.
Dat die verhouding (hoe ze dan ook verder zijn mag, n.l. gunstig of ongunstig,
sympathiserend of verwerpend) subjectief is en niet anders zijn kan en dat de echtheid
van die houding dus van groot gewicht is, neemt niet weg, dat de zin van de critiek
niet ligt in het streven naar objectieve en definitieve doorlichting van de criticus in
zijn verhouding tot het kunstwerk, maar dat die zin moet liggen in een dergelijke
doorlichting van het kunstwerk zelf. Men behoeft er niet aan te twijfelen dat men
daar niet aan toekomt zonder de verhouding van criticus tot kunstwerk ‘begrepen’
te hebben, maar dat verplaatst de zin van de literaire critiek niet, die geen betrekking
heeft op de criticus, maar op het kunstwerk. Wanneer de criticus de voornaamste
factor wordt in plaats van het kunstwerk, dan heeft men niet meer te maken met een
critiek, maar met een essay. Dat betekent daarom niet dat men kan doen wat Dresden
in zijn voorwoord doet, n.l. dit laatste begrip voor dat van de critiek onderschuiven
met het wat al te gemakkelijk en doorzichtig argument dat de criticus het kunstwerk
voortdurend ‘probeert’ en dus een ‘essayist’ is. Het lijkt vanzelfsprekend, maar het
is niet zonder belang erop te wijzen. Wanneer men de zin der critiek namelijk
verplaatsen zou in de richting die Dresden voorstelt,
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blijft er van die zin der critiek niets meer over en is het trouwens zinloos geworden
daarvan te spreken. Het doel van de critiek is niet die criticus, hoe men het ook draait
en hoezeer men het ook met Dresden eens kan zijn over de betekenis van het feit dat
een critiek nu eenmaal geschreven wordt door een individu, dùs subjectief is, dùs
bewegend, dùs staande tot het werk in een bepaalde verhouding, enz. enz. Dat was
met de critiek altijd het geval. En om nu even bij Sainte-Beuve stil te staan, over wie
Dresden het bij herhaling heeft, diens critieken en portretten belichten op de eerste
plaats de kunstwerken die ze behandelen, al is het uiteraard Sainte-Beuve die het
doet. De houding zèlf van de criticus heeft trouwens tamelijk weinig belang met
betrekking tot de belichting van het kunstwerk, omdat het bij de critiek niet gaat om
een appreciatie van mooi of lelijk, maar om een waardebepaling. Wèlke verhouding
de criticus ook heeft, wanneer hij eerlijk is en intelligent, zal zijn waardebepaling in
ieder geval een bepaling, dus een houding, zijn. De eerlijkheid, of de echtheid om
met Dresden te spreken, is dan niet de zin van de critiek, maar een voorwaarde ervan.
Zijn waardebepaling zal ‘een’ bepaling zijn, zeg ik. Want het is waar dat er diverse
standpunten tegenover een werk mogelijk zijn, dat men zich op ontelbaar veel punten
kan opstellen, het werk van een onnoemelijk aantal kanten benaderen. Dresden wijst
daarop, zoals ook anderen daarop gewezen hebben, en hij is van mening dat de juiste
critische houding die is, welke zich op zoveel mogelijk standpunten plaatsen kan en
dus spelend om het object heenglijdt. Zoals Sainte-Beuve het heeft gedaan, meent
hij, die zelfs allerlei stijlfiguren gebruikt als: ‘Een oude vriend zei mij eens...’, ‘Iemand
die ik goed gekend heb, placht te beweren...’ etc. Deze stijlfiguren verklaart Dresden
als de uitdrukking van een noodzakelijke, zo groot mogelijke beweeglijkheid en niet,
zoals sommigen, als een zekere oneerlijkheid of onechtheid.
Men behoeft er Mes Poisons van de grote Franse criticus maar eens op na te lezen
om te weten dat het niet zozeer een behoefte aan een stijlfiguur geweest is, die hem
zulke uitdrukkingen deed gebruiken, noch ook in vele gevallen de behoefte aan een
zo groot mogelijke beweeglijkheid, maar vaak de vrij dubbelzinnige houding van
iemand die de minder vriendelijke (en dikwijls zelfs de zeer onvriendelijke) dingen
die hij te zeggen had of die hij zeggen wilde, niet rechtstreeks wenste te schrijven,
maar als de mening van een derde. Natuurlijk kan men van oordeel zijn dat dit een
blijk is van grote beweeglijkheid, maar dan toch van een soort dat met een streven
naar objectiviteit niet veel te maken heeft. Ik wil Sainte-Beuve daarmee niet als
afgedaan beschouwen, dat spreekt vanzelf. Ik gun hem integendeel volkomen zijn
recht op subjectiviteit. Maar het argument dat Dresden bij hem zoekt voor zijn betoog,
lijkt mij zwak.
Ik begrijp de bedoeling van Dresden wel, die in de grond van de zaak overigens
uiterst simpel en eigenlijk gewoon een lapalissade is, namelijk dat een criticus zoveel
mogelijk moet kunnen begrijpen, in zoveel mogelijk standpunten en houdingen moet
kunnen ‘inkomen’ (dit woord dateert trouwens ook niet van gisteren!) Maar het blijft
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een feit, dat een criticus niet op alle standpunten tegelijk kan stáán en dat deze eis
voor ‘de ideale criticus’ weinig anders kan betekenen dan van hem eisen dat hij zich
van een critiek, dat wil zeggen van een waarde-oordeel, onthoudt. Men kan, met
name bij Sainte-Beuve, juist het tegenovergestelde zien, wat nog iets anders is dan
ontkennen dat hij ‘bij uitstek de criticus der onzekerheid, van de wezenlijke
onvoltooidheid’ zou zijn. Het een sluit het ander niet uit. Een waardeoordeel is
natuurlijk mogelijk binnen het kader der onzekerheid, omdat er geen ander kader is,
en de onvoltooidheid zou geen ‘wezenlijke onvoltooidheid’ zijn, wanneer een
waarde-oordeel absoluut kon heten. Sainte-Beuve als criticus der onzekerheid vergiste
zich tenslotte in de schrijvers van zijn tijd al niet meer dan de criticus der zekerheid
Taine, toen de eerste Balzac en Baudelaire miskende en de tweede Hector Malot
voor een groot romancier wilde doen doorgaan. Maar Dresden wil geen
waarde-oordeel. Daar ligt de hele moeilijkheid of liever het geheim van de
kronkelingen die zijn redenering vertoont. Hij ònt-‘houdt’ zich, hij wil wel begrijpen,
maar toch alleen maar licht over een werkstuk heenglijden met de speelse aandacht
van de ironie. Maar deze ironie, dat is wel duidelijk, heeft al heel weinig te maken
met de ironie en het spel-karakter, dat mij bij zoveel anderen zo bijzonder aantrekt,
bijvoorbeeld in de achttiende eeuw. In wezen, zou men kunnen zeggen, is zijn
aandacht alleen maar aesthetisch, wat niet erg zou zijn als een criticus zich daartoe
kon beperken zonder althans iets van het belangrijkste onbesproken te laten. Maar
ik geloof niet dat dit de bedoeling van Dresden is, zoals men zien kan uit zijn opstellen
over Albert Camus en de Problematiek van het Absurde, waaromtrent ik trouwens
al even zeer met hem van mening verschil*), en De Rol van de Kunst bij Marcel Proust
bijvoorbeeld. In dat geval wordt de wezenlijk aesthetische aandacht die hij voor de
literatuur heeft, de aandacht van iemand die niet tot een waardeoordeel in staat is
omdat hij geen persoonlijke normen heeft. Dit past dan misschien geheel in het kader
van de levenshouding die Dresden zich denkt, al krijgt men uit beschouwingen als
deze meer de indruk dat deze levenshouding nu precies geadopteerd werd, omdat zij
- zich op het standpunt stellend dat het uiteindelijk slechts aankomt op het ‘kiezen’,
met dien verstande dat de ‘keuze’ als zodanig indifferent is - tenslotte juist van de
keuze, dat wil zeggen van een oordeel, dispenseert. De waarde die Dresden hecht
aan de ironie wordt hier veelzeggend, al is er in zijn beschouwingen zelf van geen
ironie sprake, helaas. Het is trouwens helemaal niet duidelijk wat hij er precies mee
bedoelt. ‘Baudelaire zei reeds’, schrijft hij, ‘dat er twee fundamentele literaire
kwaliteiten bestaan, namelijk surnatu-ralisme en ironie. Het is in dit verband overbodig
na te gaan wat hij onder surnaturalisme verstond, maar het kan zeer verhelderend
zijn de opvatting over ironie nader te beschouwen.’ Niet alleen verhelderend, maar
noodzakelijk, wanneer men dit inzicht deelt en zoveel belang hecht aan de ironie als
Dresden doet. Maar de verhelderende

*) Maar daarop hoop ik elders uitvoeriger terug te komen.
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beschouwing, hetzij over Baudelaire's opvatting in zake de ironie, hetzij over de
zijne, blijft achterwege. Want het volstaat allicht niet te zeggen dat de ironische
uitdrukkingswijze nooit definitief is en vele mogelijkheden in zich sluit. Men gaat
een kunstwerk niet op een bepaalde wijze onderzoeken omdat de methode in kwestie
nooit definitief kan zijn. Men kan dat constateren en men kan dat zelfs ironisch
constateren, maar dan is dat bij gebrek aan meer definitieve conclusies. Men verwacht
als men een vraag stelt een zo volledig mogelijk antwoord en niet een half of een
ontwijkend, juist omdat men weet dat een volledig antwoord tot de onmogelijkheden
behoort. Maar ook hier krijgt men weer de indruk dat de houding van Dresden een
aprioristische is. De zin van de critiek is voor hem niet wat zij is, maar zij is wat hij
wil dat zij zijn zal; en dit zou geen bezwaar zijn, als men althans het gevoel had dat
Dresden weet wat hij wil, of desnoods positief wil, wat hij meent te weten.
Hier stuit men op de paradox van het engagement. De verhouding van Dresden
tot het existentialisme heeft hij bij menige gelegenheid uiteengezet en hij heeft daarbij
te verstaan gegeven dat hij zich - zij het met enige armslag - achter deze banier stelde.
Wanneer hij echter, zoals uit zijn laatste boek blijkt, de partij kiest van Camus en
onder het absurde de blinde muur verstaat waartegen men doodloopt (deze interpretatie
van het absurde is trouwens zeer aanvechtbaar, maar daarop ga ik, als gezegd, elders
in), dan is het paradoxaal zich ‘te kiezen’, zich te engageren. Hoe zou men het kunnen?
Op grond waarvan? Natuurlijk kan men kiezen, zoals men de ene dag een pakje
Players koopt en de andere dag ‘Three Castles’, maar zoiets prefereer ik geen ‘zich
kiezen’ te noemen; het lijkt meer op het ‘licht om een werkstuk heenglijden’, het
‘beroeren zonder te beklijven’, dat hij de ideale houding van de criticus vindt. Er
blijft inderdaad een keuze mogelijk, wanneer men uit het absurde een moraal zou
weten te distilleren, of liever nog, de ‘keuze’ impliceert een moraal. Maar in dat
geval spreekt het vanzelf dat men het absurde anders moet interpreteren dan Dresden
het deed. Eigenlijk interpreteert hij het absurde dan ook niet, maar vertelt Camus na.
En ook Camus is er niet in geslaagd om aan zijn interpretatie van het absurde, zoals
die te vinden is in Le Mythe de Sisyphe, een moraal te ontlenen. Voor wie zijn evolutie
gevolgd heeft, is het boeiende in hem dan ook de wijze waarop hij zich uit de situatie
tracht te redden in een houding die beminnelijk is van inconsequente eerlijkheid ten
opzichte van zijn aanvankelijk uitgangspunt en waarbij zijn interpretatie van het
absurde dan ook wel terloops een paar veren heeft moeten laten! Een merkwaardige
contradictie in meer dan één opzicht ligt ook hierin dat Dresden zo nadrukkelijk zijn
best doet om voor serieus aangezien te worden, d.w.z. geen dilettant te zijn, en zich
daarom zoveel mogelijk tot de ‘Aussenkonzentration’ dwingt, waarover zijn opstel
over de betekenis van het Dilettantisme spreekt, en die hij definiëert als een
concentratie welke zich allereerst op het werk ‘richt’. Dat is blijkbaar de bedoeling
van andere essays in dit boek bv. over De Aesthetische Denkbeelden van Bergson,
De Roman als Kunstwerk, De Rol der Kunst bij Marcel Proust, Paul Valéry - een
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Methode van het Dichterschap, enz. Hij zegt het trouwens met zoveel woorden in
zijn inleiding.
Maar ziehier nu de contradictie. Enerzijds wenst hij niet de dilettant te zijn wiens
aanschouwing gekenmerkt wordt, naar hij bij Geiger citeert, door
‘Innenkonzentration’. Met Dresdens' eigen woorden betekent dit, ‘dat de kunstzinnige
dilettant, door naar de diepte van het kunstwerk te speuren, in feite niets anders doet
dan zijn eigen wezen doorgronden en zich afvragen, wat het kunstwerk hem ‘doet’.
Anderzijds echter ligt de zin der litteraire critiek voor hem, zoals we zagen, ‘in haar
streven naar objectieve en definitieve doorlichting van de criticus in zijn verhouding
tot het kunstwerk’. Het is bijna een woordelijke herhaling van de definitie die Dresden
geeft van de kunstzinnige dilettant...
Het spel met woorden is inderdaad soms gevaarlijk! Want men weet na dit alles
niet meer of Dresden zich nu ‘gekozen’ heeft, - of niet? Of hij aan de zijde van de
existentialisten staat, - of niet; of hij het kunstwerk wil doorlichten, - of niet; of hij
beschouwd moet worden als een dilettant, - of niet; of hij iets wil, - of niet. En,
wanneer ik dan zijn motto uit Montaigne herlees: ‘Ce que je tiens aujourd'huy et ce
que je croy, je le tiens et le croy de toute ma croyance; tous mes utils et tous mes
ressorts empoignent cette opinion et m'en respondent sur tout ce qu'ils peuvent. Je
ne sçaurais ambrasser aucune vérité ny conserver avec plus de force que je fay cette-çi.
J'y suis tout entier, j'y suis voyrement; mais ne m'est-il pas advenu, non une fois,
mais cent, mais mille, et tous les jours, d'avoir ambrassé quelqu'autre chose à tous
ces mesmes instruments, en cette mesme condition, que depuis j'aye jugée fauce?’,
- wanneer ik dit motto herlees, vraag ik mij zelfs af of hij dit motto passend oordeelde
bij zijn boek, - of zijn boek aanpaste aan dit motto...
Pierre H. Dubois

Ontmoeting van Oost en West?
F.S.C. Northrop, The meeting of East and West, Macmillan Cy, New York,
1947.
Als iemand je een boek in je handen stopt dat de titel draagt van: ‘The meeting of
East and West’ en de ondertitel: ‘An Inquiry Concerning World Understanding’ dan
is er enige kans dat je, (hoewel thans door ervaring en onderzoek nogal sceptisch
geworden omtrent zulke grote dingen als ‘World Understanding’ nademaal het met
de understanding van individuen en groepen die bijna alles met elkaar gemeen hebben,
tot dezelfde natie en cultuur behoren, meestal niet zo erg vlot gaat, en het begrip voor
de noodzakelijkheid der samenwerking van Europese buurstaatjes als Nederland en
België niet
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overmatig groot blijkt te zijn), toch bij je zelf zegt: je kunt nooit weten of er niet eens
iemand over deze dingen werkelijke ideeën heeft inplaats van de banaliteiten die
filosoferende aviateurs en andere filosofen, moralisten, politici etc. etc., met dezelfde
taxichauffeurs-mentaliteit, over dit soort zaken plegen te verkondigen. Ten slotte is
het toch een heel nobel doel, dat al deze zoekers naar een wereld waarin de mensen
elkaar zó goed begrijpen, dat ze over een aantal zakelijke regelingen tot
overeenstemming met elkaar komen, nastreven, en men moet dus enig geduld hebben
voor de mensen die zeggen, dat zij weten hoe we die toestand kunnen bereiken, ook
al krioelt het onder die lieden van dazen en kwakzalvers.
Al doet dan ook de eerste titel van het boek, ‘The Meeting of East and West’ heel
sombere vermoedens opkomen, gewend als men zo langzamerhand is aan de wartaal
die de meeste westerlingen beginnen uit te slaan zodra ze het over de diepten van
het Oosten hebben, het staat toch niet van te voren vast, dat iedere schrijver die over
een zo reëel onderwerp als het voortdurend sterker wordend contact van Oost en
West praat de ergerlijke bekrompenheid van een Kipling of de nog ergere
kwasi-diepzinnigheid van een Schubart aan den dag moet leggen.
En als men je dan vertelt dat dit boek tot de klasse van Spengler en Toynbee
behoort, wat dus wil zeggen, dat je te maken zult krijgen met veel wat je tot dusver
onbekend was, dat je originele vondsten zult ontmoeten, gedurfde speculaties,
onverwachte belichtingen van feiten en samenhangen, dan groeit je belangstelling.
De naam van de schrijver, prof. F.S.C. Northrop, zegt je niets, maar er was een tijd
dat de namen Spengler en Toynbee je ook niets zeiden. En wat je over de man leest
op de omslag van het boek, ziet er niet zo gek uit. Er staat ook een portret bij, maar
ik behoor niet tot die groten als Emil Ludwig en Simon Vestdijk, die uit een foto met
één oogopslag alle geheimen van persoonlijkheid, politiek en poëzie weten te
ontsluieren. Z'n portret is voor mij, zoals alle portretten, ‘poly-interpretabel’, om de
geniale stoplap (van een onzer vaderlandse geesteshelden) over het geniale, eens ter
zake te gebruiken. Hij heeft een sympathiek gezicht, omdat het een vrij normaal,
goed geproportionneerd, slank gezicht is, waarin je een spoor van spot meent te
ontdekken, van de spot die, zoals je later merkt, in zijn boek zo volkomen zal
ontbreken... tenzij het hele boek als grap bedoeld is, en de auteur bij voorbaat
glimlacht om allen die hem ernstig zullen nemen.
Maar voorlopig zie je alleen dat de bezitter van dit gezicht bediende in een
schoenenwinkel kan zijn, machine-bankwerker, componist, kamerlid, kantoorbediende
of professor. Hij is professor, en wel in de filosofie, aan de Yale Universiteit, lees
je. En je leest verder dat hij in China is geweest, in Mexico, in Engeland en op het
Continent, en dat hij behalve in Yale en Harvard, ook in Freiburg, in Cambridge en
aan het Londense ‘Imperial College of Science and Technology’ studeerde. Als je
dan verder leest dat er onder zijn publicaties enige zijn die zich bezig houden met
‘Probability’ en ‘Quantum Mecha-
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nics’, met de Electrodynamische theorie van het leven, maar ook met economie, met
religie, en met de functies en de toekomst van de poëzie, dan meen je iets heel
begaafds en ongewoons te mogen verwachten.
En terwijl je jezelf heel veel genoegen belooft van dit boek van ruim 500 blz. dat
in 1947 door de Macmillan Company in New York, heel fraai en voor $6, - is
uitgegeven, beloof je een bevriende wetenschappelijke vereniging, een uitgebreid
verslag van dit boek te zullen maken.
En dan zit je er aan vast. Want als je het boek gaat lezen, merk je heel gauw, dat al
de geleerdheden en veelzijdigheden van de auteur alleen maar tot een mengsel van
warhoofderij en banaliteit leiden. Zodat je, zonder die belofte, het geval na wat
doorbladeren opzij zou leggen. met enig vermaak over geleerdheids- en
diep-zinnigheids-gedoe dat blijkbaar overal mogelijk is, en met enig leedvermaak
over jezelf omdat je er toch ingevlogen bent toen je zoveel van dat boek verwachtte.
Maar nu moet je al de vijfhonderd-en-zoveel bladzijden lezen, en een uitgebreide
inhoudsopgave maken. Die inhoudsopgave moet ‘objectief’ zijn, dwz er mag geen
woord of gedachte van jezelf bij zijn. En als je het zo doet, dan blijkt tot je verbazing,
hoe dit volkomen knotse boek gerefereerd kan worden als iets dat erg veel inhoud
heeft, doodeenvoudig omdat de schrijver er alles en nog wat bijgesleept heeft, en
over Oost en West, cultuur en religie, wetenschap en kunst, Thomas van Aquino en
Diego Rivera, Locke en Hooker, Kant, Marx, Keynes, Hindoïsme, Shintoïsme, en
nog duizend andere zaken verhalen vertelt, die zelden iets brengen dat voor de
algemeen ontwikkelde leek onbekend is, en die lang niet overal onjuist zijn, maar
die nergens bewijzen, wat de heer Northrop aan het begin van zijn boek zegt te willen
bewijzen, en aan het eind van zijn boek zegt bewezen te hebben.
Het boek van prof. Northrop is echter een typisch voorbeeld van het soort boeken,
dat voor heel geleerd en diepzinnig doorgaat, en daarom is het de moeite waard om
hier nu eens te laten zien, hoe zo'n cultuur-filosofisch geschrift eigenlijk niets anders
brengt dan twee gemeenplaatsen, plus een synthese, die ongeveer van dezelfde kracht
is als het aloude recept voor het vangen van mussen, die men, zoals bekend, het best
kan pakken door ze zout op hun staartje te strooien.
Helaas, ik kan de lezers niet verwijzen naar de samenvatting van Northrops boek,
die ik voor de ‘Wiardi Beckman Stichting’ heb gegeven en ik zal dus een, nu heel
erg beknopte inhoud van het boek moeten geven.
We leven in een tijd vol van ideologische conflicten, zegt Northrop, en de toekomst
van de vrede hangt voor een zeer groot deel af van de vraag of de Westerse
democratieën hun opvattingen in zake economie, politiek en religie kunnen verzoenen
met die van Rusland. Er zijn natuurlijk vele conflicten, tussen Rooms en Protestants,
Hindoe en Mohammedaan, de Latijnse beschaving van Zuid-Amerika en de
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Anglo-Amerikaanse van Noord-Amerika. Maar de allerbelangrijkste is die tussen
Oost en West. Die twee hebben thans niet meer de oppervlakkige aanraking die in
de koloniale tijd bestond, doch ze ontmoeten elkaar als twee volwaardigen. Om te
weten of een verzoening tussen die twee mogelijk is, moeten we weten wat de essentie
van de Westerse cultuur is, en wat de essentie is van de Oosterse cultuur, en we
moeten nagaan of die twee essenties tot een synthese te brengen zijn.
Een cultuur bestaat niet alleen uit economische, technische, wetenschappelijke
factoren, maar ook uit ideologische factoren, en die kunnen de doorslag geven. Doch
behalve de bewust-ideologische factoren zijn er ook nog de direct emotionele, die
zich openbaren in de kunst.
Er zijn dus, volgens Northrop, twee factoren die in alle geestelijk-materiëel leven
tot uitdrukking komen: de ‘aesthetische component’ die gelijkgesteld kan worden
met al het emotionele, direct natuurlijke, spontane en intuïtieve, en de ‘theoretische
component’, die al het reflexieve, gedachte, wetenschappelijke, technologische,
administratieve, organisatorische, omvat. Geen van de twee componenten is ergens
in pure vorm aanwezig, doch in de Oosterse culturen is er een overheersing van de
aesthetische component, en in de Westerse van de theoretische component.
De Westerse culturen nader onderzoekend, vindt Northrop in de USA een overheersing
van het mechanisme, dat van Newton op diens vriend Locke in filosofische en
politieke zin werd overgedragen, en dat uitloopt op individualisme atomisering van
de maatschappij, en onschendbaarheid-verklaring van het privaat-bezit. Er is in de
USA echter ook een federalisme, dat het samengaan van groepen, gebonden door
een moreel ideaal, met behoud van de persoonlijke vrijheid, op de voorgrond stelt.
Sedert 1929, toen het mechanistisch individualisme schipbreuk leed, komt dit
federalisme op de voorgrond. En in de Amerikaanse kunst is een doorbraak van de
aesthetische component merkbaar.
In Engeland was naast de invloed van Locke ook altijd die van Hooker merkbaar,
dat is in laatste instantie een Rooms-Katholieke, op Aristoteles teruggaande invloed,
die men in de Tory-ideologie merkt, maar ook in de sympathie die zoveel
Labour-intellectuelen (de Webbs, Laski, Cole hebben voor de hiërarchie van de
Sowjet-staat en voor een volkomen georganiseerde economie.
Voor Duitsland is het kenmerkende de onderschikking van het individu aan de
gemeenschap, die men in Fichtes staatstheorie reeds duidelijk vindt, terwijl dit bij
Hegel algemeen bekend is.
Men kan bewijzen dat die hele filosofie van Kant tot en met Hegel onjuist is, maar
men kan ook proberen boven haar uit te komen met behoud van haar grondslagen.
Dat heeft Marx gedaan, en op die weg zijn de Russen verder doorgegaan. De morele
basis van het Marxisme is afwijkend van die van iedere andere filosofie, want voor
het marxisme zijn er geen rechten die onvoorwaardelijk tot de mens behoren, maar
alle recht wordt door ‘arbeid’ voor de mens verkregen.
In het Westen heeft het Rooms-Katholicisme een grote invloed. Het
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berust wetenschappelijk op de Griekse wetenschap van Aristoteles, die onhoudbaar
is geworden, sedert Einstein. Het Christendom heeft ook nog een andere, emotionele,
basis, die men bij de Joodse profeten reeds vindt, en verder bij Plato en Augustinus.
In het Rooms-Katholicisme is een geweldige aesthetische kracht aanwezig, waardoor
het sterkere invloeden heeft dan de ‘aesthetische blinde’ protestantse religie.
In de Westerse cultuur wordt theorie na theorie aan de waarneming getoest, en als
ze niet houdbaar is, wordt ze losgelaten. Die cultuur is daarom nooit statisch, maar
ze leed steeds aan een tekort: de bijkomstigheid van de aestetische component, en
de aanbidding van de nuttigheid. Thans begint men met Einstein en Ortega in het
Westen te beseffen dat de aestetische component ook in de wetenschappen van de
grootste betekenis is. En dat inzicht maakt het contact met de Oosterse culturen meer
mogelijk.
In het Oosten zijn de grote culturen die van China, waarin Confucius, Lao Tsze, en
het Boeddhisme in elkaar overlopen. Het Mohammedanisme ziet Northrop als een
vreemd lichaam in de Oosterse cultuur en evenzo is het Japanse Shintoïsme een
vreemd lichaam. Alle twee zijn oorspronkelijk stamgodsdiensten, die een theïstisch
karakter hebben gekregen. Alle theïstische godsdiensten, zegt hij, zijn aggressief en
achten zichzelf de enige ware. De niet-theïstische leren leven in China naast elkaar
en door elkaar heen, zonder vijandigheden. En in India verdween het Boeddhisme,
nadat het zijn doel, de zuivering van het Hindoeïsme bereikt had. Het Boeddhisme
dat de nadruk legt op de veranderlijke en vergankelijke aard van alles wat in de
concrete, aesthetische, wereld, aanwezig is, heeft de realiteitszin van de Westerse
relativistische natuuronderzoeker, doch verbindt die met de volledige doorleving der
aesthetische waarden.
Beïnvloeding van het Oosten door het Westen is geen nieuw verschijnsel, want
de Griekse cultuur heeft al in de tijden van Alexander de Grote de beeldhouwkunst
van India, en daardoor weer die van China beïnvloed, maar ze werd dan tevens door
de invloed van het Oosten vergeestelijkt.
Men moet oog hebben, zegt N., voor de gevaren die het binnendringen van de
Christelijke godsdienst in Azië met zich brengt. De volkscultuur wordt er door
aangetast, en alle aesthetische waarden worden vernield.
Wij moeten dus proberen de juiste verhouding te vinden tussen de Westerse en de
Oosterse culturen. Iets van dien aard is. meent N., in Mexico reeds aan het geschieden.
Daar is vroeger een samensmelting tot stand gekomen tussen de oorspronkelijke
Indiaanse cultuur, die overwegend aesthetisch was, en het Spaans
Rooms-Katholicisme dat sterke theoretische trekken had. Die samenstelling bracht
mee, dat het Mexicaanse katholicisme ver-Indiaanst werd. Maar thans breekt de
Indiaanse cultuur over de hele linie door, doch ze zoekt het niet langer in een vorm
van het katholicisme, doch wil de hele Westerse wetenschap en techniek absorberen,
met behoud van het over-
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wicht van de aesthetische component. Bij Diego Rivera is dit, in de bekende fresco's
nog een naast elkaar zetten der beide componenten geworden. Doch bij José Orozco
is het nieuwe in de beeldende kunst naar voren getreden. Een nieuwe cultuur
demonstreert zich, die een verzoening van beide componenten tot stand heeft gebracht.
Zo moet ook, zegt Northrop, de democratie met het communisme verzoend worden,
en Rooms-katholicisme met protestantisme. De moeilijkheid is hierbij, erkent N.,
dat theoretische culturen zo aggressief zijn, waardoor onze eigen Westerse problemen
even moeilijk op op te lossen zijn als de verschillen tussen West en Oost.
De mensen van de natuurwetenschappen weten dat ze geen electronen of protonen
kunnen waarnemen, doch dat ze in een Wilson-camera, lichtende banen en sporen
fotografisch vast kunnen leggen. Uit deze waargenomen aesthetische effecten,
deduceert men de electronen-theorie. De verhouding van de aesthetische component
tot de theoretische is daardoor in de natuurwetenschappen opgelost, en ook in die
filosofieën die wetenschappelijk verantwoord zijn.
Ook de verhouding Oost-West moet men op deze wijze tot een oplossing brengen.
Herstel van het traditionele Oosten, zoals Gandhi wilde, is onmogelijk, maar evenmin
een ‘verwestering’ van het Oosten. De culturen moeten naar elkaar toe hervormd
worden. In het Westen moet men ophouden het primitieve als iets minderwaardigs,
en het aesthetische en intuïtieve als iets hinderlijks en waardeloos te beschouwen.
De godsdiensten moeten in overeenstemming gebracht worden met de
wetenschappelijke feiten, ze moeten erkennen dat materialisme en spiritualisme beide
hun reden van bestaan hebben en door een dergelijke hervorming van alle theïstische
religies zullen vele hinderpalen op de weg der menselijke eenwording verdwijnen.
Op grondslag van de erkenning zowel van de aesthetische als van de theoretische
component, is een voor allen aanvaardbare moraal mogelijk, die de zedelijke basis
voor de wereldeenheid geeft, en die zowel de sociale natuur van de mens als zijn
individualiteit erkent. Rusland moet bepaalde delen van de Marxistische filosofie
opgeven, terwijl Amerika een deel van de opvattingen van Locke moet laten vallen.
Er zijn eigenlijk nergens absolute scheidingslijnen, ook niet bijv. tussen de ‘dode’
en de ‘levende’ materie. De synthese van kunst en wetenschap is mogelijk, zowel
voor de filosofie en de moraal als voor de economie en de politiek. Als we hiervan
voldoende doordrongen zijn, gaan we niet naar oorlog en vernietiging, maar naar de
verzoening in het Westen, en naar de samenwerking en verbinding tussen West en
Oost.
Ook deze korte inhoudsopgave is voldoende om de critische lezer te laten zien, wat
een omvangrijkere samenvatting, of het lezen van het hele boek hem tonen, nl. dat
prof. Northrop een meester is in het bijeenharken van alles en nog wat, maar dat hij
eigenlijk alleen maar huisbakken mededelingen doet, en verder onophoudelijk
herhaalt, dat het zo mooi zou zijn als we elkaar beter begrepen en waardeerden en
samenwerkten inplaats van ruzie te maken.

Libertinage. Jaargang 2

476
Met die aesthetische component en die theoretische component komen de van ouds
bekende toneel-helden naar voren, die bij onze grootvaders ‘gevoel’ en ‘verstand’
heetten, of ‘hart’ en ‘hoofd’ helden, die de toeschouwers van zo menig melodrama
een spannende avond hebben bezorgd. Men kan nu wel gevoel en hart wat meer
concretiseren en uitbreiden, door de ‘kunst’ geheel in hun domein te plaatsen, althans
de beeldende kunst, maar dat is in de eerste plaats niets nieuws, doch een opvatting
die in Europa al door de romantiek tot gemeengoed is gemaakt, en bovendien is ze
in haar absoluutheid niet houdbaar, zoals Northrop zelf wel inziet, die alleen de
‘abstracte’ schilderkunst (men zou er de ‘poésie pure’ aan kunnen toevoegen) geheel
en al als getuigenis voor die component naar voren brengt. De reproducties van
abstracte schilderstukken die in zijn boek voorkomen, laten òf iets zien dat als
kleurencompositie misschien heel bevredigend kan zijn (Abstraction no 3, van de
Amerikaanse schilderes. Georgia O'Keefe) ook, en vooral omdat het doet denken
aan wolken, of gletschers, aan takken met bloesems, of aan Chinese
landschaps-schildering, òf we krijgen iets dat belangrijk dichter bij de abstractie staat
(Abstraction no 11, van Georgia O'Keefe) en dat de eenheid van de aesthetische en
de theoretische component moet voorstellen, doch alleen maar aanstellerig, zot en
onbenullig is. En bovendien nog altijd niet zo abstract als onze landgenoot Mondriaan,
wiens werk overigens moeilijk als uitdrukking van de aesthetische component gezien
kan worden, doch meer als uitdrukking van een, volkomen versimpelde, theoretische
component.
Kijkt men echter (Northrop zelf zegt, dat de reproducties die in zijn boek zijn
opgenomen, zo maar niet als willekeurige plaatjes gezien moeten worden, doch als
illustraties van zijn these) naar de Chinese landschappen die hij als bewijzen voor
het ‘aesthetische continuum’ brengt, dan zien we niet alleen een aesthetische
volmaaktheid, maar tegelijkertijd een bijzonder hoge mate van bewustheid, van
raffinement, van opzettelijk weglaten van al het niet essentiële, die bewijzen hoe
juist in het aesthetische de aanwezigheid van een sterke theoretische component tot
verhoging van het aesthetische effect kan leiden.
Maar om tot de hoofdzaak te komen, wat moet men van een denker zeggen, die
de Chinese cultuur, waarin het verstandelijke, het beredeneerde, het zoeken naar het
nuttige, het waarderen van het materiële, een zo grote rol speelt, en waarin de Westerse
fanatismen op religieus gebied eeuwen lang afwezig waren, als iets typisch Oosters
en aesthetisch stelt tegenover het Westen, waarin de grote massa van het volk evenmin
iets met de theoretische component te maken heeft als de Chinese massa.
Als men van een geatomiseerde maatschappy spreekt, en een waarin het individueel
belang sterker is dan het gemeenschapsbelang, dan zou men de Chinese maatschappij
van vóór de Republiek, (en eigenlijk tot aan het optreden der communisten), als het
type van zo'n maatschappij kunnen nemen. Wel waren de familie-bindingen daar
zeer sterk, maar ze waren dan ook zó sterk dat ze alle andere bindingen, zoals die
van vaderland staat, en ook die van religie of kerk, overheersten, en zoiets als een
gemeenschapsbelang een-
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voudig als iets onbegrijpelijks en irreëels deden schijnen. Het nastreven van de eigen
persoonlijke belangen en van die der familie werd als iets zo vanzelfsprekends gezien,
dat geen Amerikaanse ondernemer uit de periode van vóór de New Deal, de Chinese
handelaar aan ‘rücksichtlosheit’ kon overtreffen.
Wil dat nu zeggen dat de Amerikaanse maatschappij en de Chinese op één lijn gesteld
kunnen worden? Daar is natuurlijk geen sprake van, maar dat verschil is niet te
verklaren met zulke algemeenheden als de ‘componenten’ van Northrop. En evenmin
met zijn kwasifilosofische praatjes over Newtons mechanisch wereldbeeld en Lockes
kennistheoretische en politieke beschouwingen. Ieder weet dat Newton aan zijn
beschouwingen over de Apocalyps een veel grotere waarde hechtte dan aan zijn
mathematische en physische theorieën, en dat deze maker van het mechanistische
wereldbeeld een diep religieuze overtuiging had, en meer zin voor mystiek dan bijv.
Confucius.
Maar Engeland en Amerika werden wat ze geworden zijn door hele reeksen
historische ‘componenten’ die alleen de historicus en de socioloog in hun samenhang
en wisselwerking kan aangeven, als hij de wording van het tegenwoordige Engeland,
Amerika of China beschrijft. Daarbij speelt dan ook de filosofie een rol, en eveneens
de kunst, of de afwezigheid van kunst. Maar de poging om de wording van een volk,
en het ontstaan van die factor die we volkskarakter noemen (en die duidelijk
aantoonbaar een veranderlijke factor is) te verklaren met uitsluitend filosofie en kunst
en religie - zelf allemaal veranderlijke krachten - is zo ontoereikend, dat ouderwetse
ideeëngeschiedenissen, zoals die van Northrop, werkelijk niet ernstig genomen
kunnen worden, omdat daarin dan ook nog een beetje over kunst en wetenschap
wordt gekeuveld. In het ontstaan van de tegenwoordige Amerikaanse samenleving
hebben geografische, technische en economische factoren een geweldige rol gespeeld,
en politieke factoren niet minder. En nu is alleen al voor de politieke ideeën, die
daarin weer een rol speelden, het verwijzen naar Locke alléén, volkomen onvoldoende,
want ieder weet dat de leiders van de Amerikaanse opstand tegen Engeland niet
alleen door Locke en diens theorieën beïnvloed waren.
Het heeft echter weinig zin, van geval tot geval, van land tot land, aan te tonen dat
Northrop alleen maar op een kinderachtige wijze, de studie van zeer gecompliceerde
situaties ontwijkt en zich bepaalt tot nogal oppervlakkige ‘essenties’ die hij dan uit
het werk van een paar filosofen, een paar theologen en een paar schilders haalt.
Men is nu eenmaal niet klaar met Duitsland als men wat over Fichte en Hegel
heeft gezegd. De Duitse filosofie alleen al, is gelukkig nog rijker dan Fichte en Hegel.
Maar zelfs de beste kennis van de Duitse filosofie, plus mystiek, plus religie en
theologie, plus litteratuur, muziek, beeldende kunst, plus wetenschap, geeft nog geen
verklaring van het feit dat Hitler, de door millioenen verafgode, door andere
millioenen machteloos gedulde, en weer door andere gehate maar zonder succes
bestreden, heerser over Duitsland kon worden. Alle Duitse
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nationale factoren bij elkaar, de agrarische ontwikkeling en de industriële
ontwikkeling, de ontwikkeling van het militaire apparaat van de bestuursapparaten,
van de sociale groepen en van de politieke partijen, die door de geestelijke factoren
beïnvloed zijn, maar die zelf de geestelijke ontwikkeling niet in geringe mate
beïnvloed hebben, al die factoren bij elkaar kunnen het verschijnsel ‘Hitler’ niet
voldoende verklaren, omdat de internationale situatie bij dit alles een nog belangrijker
rol speelde dan de Duitse situatie zelf.
Wat Northrop doet, is eigenlijk een slechte herhaling van de poging van Hegel, om
het historisch gebeuren uit de ontwikkeling van de ‘idee’ te verklaren, waardoor dan
de hele wereldgeschiedenis plotseling duidelijk, althans simpel, werd. Maar het is
een slèchte herhaling van Hegel, omdat deze oneindig veel meer wist, niet alleen
van de ideeën-geschiedenis, maar ook van de ‘burgerlijke maatschappij’ en van de
politieke gebeurtenissen dan de heer Northrop, die door de geschiedenis flaneert,
hier en daar een blommetje plukkend, dat hem artistiek, religieus of
natuurwetenschappelijk een zekere emotie geeft.
Ondernemingen als die van Northrop zijn altijd hachelijk, en bij mijn weten hebben
ze nog nimmer tot houdbare resultaten geleid. Maar ze kunnen inspirerend en
inzicht-wekkend werken, als ze worden ondernomen door mensen die over de kennis
en het combinatievermogen beschikken van een Spengler of een Toynbee, of om een
te weinig bekende en miskende auteur op dit gebied te noemen, van een Arturo
Labriola.
Northrop heeft in de verste verte niet het formaat, nodig voor het beproeven van
een ‘synthese’ of voor het geven van een ‘verklaring’. Ieder die zoiets onderneemt,
zal op de meeste gebieden moeten volstaan met de kennis van een ontwikkelde leek.
Hij zal echter een veelomvattend algemeen inzicht moeten hebben, een grote critische
zin, en vooral een sterk gevoel voor verhoudingen en voor werkelijkheden.
Northrop schrijft echter over een Mexico, dat reeds voor degenen die geen speciale
studie van het land gemaakt hebben, maar toch de geschiedenis ervan in grote trekken
kennen, en de ontwikkeling sedert de Madero-revolutie (1910) regelmatig hebben
gevolgd, alle vlees en bloed mist. In nog ergere mate is zijn USA een USA van
artisten en filosofen, om niet te spreken van zijn Duitsland of zijn Rusland.
Wat hij echter over het Oosten schrijft staat beneden datgene, dat de ontwikkelde
leek van het Hindoeïsme en het Boeddhisme, van de Chinese wijsheid of van de
Japanse levensbeschouwingen behoort te weten, terwijl het daarenboven niets bezit
wat op enig contact met de historie en de sociale problemen van die gebieden wijst.
Laten we nu voor een ogenblik aannemen dat in Mexico een cultuur tot stand is
gekomen waarin een harmonie tussen emotionele en verstandelijke factoren is bereikt,
en die tegelijkertijd wetenschappelijk, technisch en aesthetisch aan de hoogste
verlangens voldoet, dan komen al direct enige vragen naar boven. Betekent dit dat
iedere Mexicaan zo'n wonderman is, of zijn er, in het Mexicaanse volk, groepen die
in overwegende mate de ene ‘component’ vertonen en
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groepen die als vertegenwoordigers van de andere ‘component’ kunnen gelden? Het
is duidelijk, dat de meeste Mexicanen geen wondermensen zijn, doch dat er in Mexico
begaafde schilders, dichters, redelijke organisatoren en degelijke wetenschappelijke
werkers te vinden zijn, wat in enige andere landen ook het geval is, bijv. in Frankrijk,
in de USA, in Rusland en in Nederland. Wat is dan het verschil tussen de situatie in
Mexico en die in de andere landen?
Het zou mogelijk zijn, dat de mensen die de ‘synthese’ verpersoonlijken, in Mexico
de leiding van de staat in handen hebben gekregen, en dat ze die leiding zó uitoefenen
dat wetenschap en kunst op bijzondere wijze tot hun recht komen, terwijl politiek,
economie, techniek etc. op zodanige wijze door die leiders van de staat worden
behandeld, dat het geheel tot een harmonische samenleving leidt. Als dat zo is, dan
zou het de moeite waard zijn te vernemen, hoe men, in Mexico, dit alles heeft klaar
gespeeld.
Maar Northrop spreekt met geen woord over een dergelijk gebeuren, zodat wij,
als we met hem de bewondering voor de Mexicaanse cultuur zouden delen, geen
enkele aanwijzing krijgen hoe we, in andere gebieden, waar natuurlijk ook weer
andere omstandigheden zijn, zouden kunnen bereiken, wat in Mexico bereikt zou
zijn.
En wanneer het Mexicaanse proces een toevallig resultaat zou zijn, van een
evenwicht van krachten dat per geluk tot stand is gekomen, dan zou ons dit resultaat
weinig helpen, tenzij kon worden aangegeven wat in dat gezegende land precies
allemaal gebeurd is, en wat in andere landen ook zou kunnen gebeuren door bepaalde
dingen te doen en andere na te laten.
Maar ook dat gebeuren blijft ons in het boek van Northrop volkomen verborgen,
zodat we eigenlijk alleen de mededeling krijgen: in Mexico is een wonder geschied.
Voor een cultuur-theoloog is dat misschien voldoende, voor een cultuur-philosoof
is het een beetje mager.
En nu spreek ik nog niet over de vraag of Mexico zo'n geslaagd geval is als
Northrop beweert. Dat wordt door velen met grote felheid bestreden. En al behoor
ik persoonlijk tot de vrienden van het tegenwoordige Mexico, ik zou me schamen
als die vriendschap zo weinig gefundeerd was als de lyrische bewondering van prof.
Northrop.
Waar het op aan komt is dat Northrop geen enkele toestand, geen enkel gebeuren,
met enige kennis van zaken beschrijft, laat staan analyseert.
Vandaar dat we bij hem voor een reeks van beweringen staan, die aan het eind
uitlopen in een reeks van exclamaties.
We moeten, zo zegt hij, ‘de culturen naar elkaar toe hervormen’. Excusez du peu!
Maar als men de eenvoudige, boerse vraag stelt: ‘Hoe doe-de-ge dat?’, dan is er geen
aanwijzing, hoe flauw dan ook, in dit boek te vinden.
Er moet overeenstemming komen tussen de Russen en de Westerse democratieën.
Heel graag. En wij moeten belangrijke veranderingen teweegbrengen in onze geest
en in onze maatschappij om dat te bereiken. Accoord, accoord. En de Russen ook.
Nogmaals accoord. En
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als de Russen nu eens niet tevreden zijn met iets anders dan een maatschappij die
volkomen gerussificeerd is, als ze nu eens niet bereid zijn enige fundamentele
verandering in de eigen maatschappij tot stand brengen? Wat dan? Hier geeft de prof.
geen antwoord. En daarmee komen zijn beschouwingen al weer direct in het gebied
van de onbruikbare utopie te liggen.
Doch ook op het gebied dat dan toch het eigenlijke terrein van dit onderzoek zou
behoren te zijn, het terrein van de verhouding van Oost en West, weet Northrop niet
veel anders dan wenselijkheden uit spreken.
Wij moesten ons veel meer openstellen voor het Oosten. Prachtig. Maar dan moet
men in de eerste plaats het concrete Oosten kennen. Dan moet men er werkelijk méér
van weten dan de oncritische vertellingen over Hindoeïsme, Confucianisme, etc. etc.
waarmee Northrop volstaat.
Dat de Oosterse maatschappijen hoogverheven ‘geestelijk’ zouden zijn, is een
verhaaltje van dezelfde waarde als het ook zo vaak herhaalde verhaaltje dat de
maatschappij der Europese middeleeuwen zo hoog verheven, harmonisch en religieus
zou zijn geweest. En de Oosterse maatschappijen doen heel vaak denken, bij al de
verschillen en verscheidenheden, aan de Europese middeleeuwen. We zullen goed
moeten beseffen dat de gang der Aziatische maatschappijen uit hun middeleeuwse
situatie, ook het einde zal betekenen van de ‘Aziatische’ geest die bij die
maatschappijen behoorde.
Het is hier niet de paats om te zeggen, hoe de overgang van de Aziatische volken
naar een hogere maatschappelijke faze zich zal voltrekken, en hoe de nieuwe geest
van een vrijer Azië zou kunnen zijn. Die geest zal zoveel dichter bij de geest van een
vrijer Westen staan, dat wederzijds begrip mogelijk zal zijn, en dat een culturele
wereldeenheid mogelijk zal worden; een eenheid die een zeer grote en bonte
verscheidenheid tussen de volken, de groepen en de individuen, gelukkig, zal toelaten
en eisen.
Ik ben er van overtuigd dat de wereld zich in die richting beweegt.
Maar dan is één ding voor alles nodig. Namelijk, dat het Westen zichzelf blijft,
en niet aan zwijmelende bewondering voor het Oosten, of aan zwijmelende
bewondering voor het Russische-half-Oosten, te gronde gaat.
En een van de beste Westerse eigenschappen is, dat we een charlatan kennen als
we hem ontmoeten. Dat we hem afwijzen en signaleren. Wat ik dan zo vrij ben te
doen, nu ik professor Northrop en zijn dwaas en aanmatigend boek ontmoet heb.
J. de Kadt
Vignetten in dit nummer van W.J. Rozendaal.
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